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PASKIRSTYTAS 
LIETUVIŲ FONDO 

PELNAS 
CHICAGO. — Lietuvių Fon

do pagrindinio kapitalo pelnas 
(nuošimčiai) už 1964 m., viso 
$5,500, fondo įst. 30 str. tvar
ka, paskir ta : PLB Kultūros Ta
rybai $1,000, kultūrinei premi
j a i ; Chicagos skautams remti 
d-jai $300, stovyklavietės įren
gimui; Pedagoginiam Lituanisti
kos institutui $500, mokomosios 
medžiagos reikalams; "Tėvynes 
Žvaigždutės" "Draugo" vaikų 
skyriui $100, konkursų reika
lams; Chicagos Aukšt. Lituanis
tinei mokyklai $300, švietimo 
priemonėms įsigyti; Lituanus 
žurnalui $400, mūsų iškiliųjų 
rašytojų pristatymui; JAV LB 
c. v-bai $1,000, 3-čio ir 4-to sk. 
vadovėliams išleisti; JAV LB v. 
v-bai $500, jaunimo vaidinių iš
leidimui paremti; JAV c. v-bai 
$500, jaunimo skaitinių išleidi
mui paremt i ; lietuviškai spau-

Naujausios žinios 
— JAV astronautai Virgil 

(Gus) Grissom ir John W. 
Young vakar lankėsi Chicago-
je, kur juos tūkstančiai žmonių 
sutiko ir pasveikino. Buvo didin 
gas paradas. Šiandien astronau 
tai, erdvių dvynukai, iš Chica
gos išvyko Houston, Tex.; kur 
jie dirba. 

— Kardinolo Meyerio, Chica 
gos arkivyskupo, sveikata silp
nėja. Vasario 25 d. buvo iš jo 
smegenų išimtas piktybinis aug
lys. 

dai $400 ir Lietuvių Rašytojų 
į d-jai $500, literatūros premijai. 

Dėl lėšų stokos visų paramos 
i prašiusių nebuvo galima paten-
į kinti. Tikimasi, kad sekantį fon 
' do pelno skirstymą sprendžiant, 
' bus galima suteikti paramą 
tiems, kurie šiuo skirstymu jos 
negavo, pareiškė A. Rėklaitis, 
L F Tarybos sekretorius. 

Komunistų teroras prie JAV ambasados Saigone 
SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 

į — Komunistų teroristinis dali-
; nys vakar padėjo bombą prie 
j JAV ambasados Saigone. Spro
gusi bomba užmušė mažiausiai 

j 17 asmenų ir sužeidė daugiau 
i kaip 150. Tarp žuvusiųjų yra 
i amerikietė moteris, sekretorė, ir 
j JAV-bių armijos karinis poliei-
j ninkas. 

Apie 20 amerikiečių sunkiai 
! sužeisti ir 41 lengvai. Septyni 
j labai sunkiai sužeisti. Todėl dak 
j tarai įsakė juos nuvežti į Clark 
| aviacijos bazės ligoninę Filipi
nuose, kur bus specialiai gydo
mi. 

Daugiausia nukentėjo civiliai 
tarnautojai ambasadoje, kurie 
buvo sužeisti skrendančių stik
lų ir nuolaužų. Daug amerikie
čių ir vietnamiečių buvo pri
versti pabėgti iš gatvių galingo 

Tarp žuvusiųjų yra du amerikiečiai 
sprogimo. Apie 150 asmenų bu
vo ambasados rūmuose. 

Dauguma žuvo ir buvo sužeis
ti sprogimo scenoje. 

Kaip buvo padėta bomba? 
Prancūziškas automobilis Cit

roen privažiavo prie ambasados 
siaura gatve Vo Di Nguy. Au
tomobilis sustojo ir vietnamietis 
policininkas įsakė vairuotojui iš 
lipti. Šoferis pasakė, kad jo au
tomobilio motoras sugedęs. 

Atsirado motociklas, šoferis 
užšoko ant motociklo ir abu ė-
mė bėgti. Policininkas paleido 
šūvius į teroristus ir jis žuvo, 
kai jie atsišaudė. 

Antrasis policininkas buvo su 
žeistas motociklo vairuotojo, 
parbloškus jį gatvėje. Motocik-
listas buvo atpažintas kaip Ngu 
yen Van Huy. 32 metų, iš Sai-
gono. Netrukus sprogo bomba 
su didžiausiu t renksmu. Ant ras 
teroristas ir keletas policininkų 
žuvo nuo bombos sprogimo. 

Sprogimas išmušė penkių pė
dų duobę žemėje, sutriuškino 
daugiau kaip šešis ambasados 
automobilius ir padegė namus 
už 100 jardų. 

Tai buvo brutališkiausias Viet 
Congo partizanų komunistų veik 
smas iki šiol. Spėjama, kad 

Jungt inės Amerikos Valstybes 
a t s ik i r s už t a i Šiaurės Vietna-j 
mui ; ga l būt, net smogs į Ha-! 
noi> š iaurės vietnamiečių sosti
nę . 

V a k a r pietų vietnamiečių lėk
tuvai smogė į š iaurės Vietnamo 
kar in ius įrengimus, bet t a i ne
buvo a tk i r t i s už ambasados spro 
gdinimą. 

Dvidešimt keturi Pietų Viet
namo kovos lėktuvai, lydimi 10 
amerikiečių lėktuvų, bombarda
vo aviacijos bazę netoli Dong 
Hoi v a k a r po pietų. J A V lėk
tuvai puolė priešlėktuvinius į-

| rengimus ir atliko žvalgybinę 

Lietuvos jaunimas darbams į 
Archangelską ir Komi 

Viet Co»go partizanas (laikąs automatinį šautuvą virš galvos) ir jo bendradarbis išvaryti iš ūkininko 
namo Mekong upės deltoje pietiniame Vietname. Delta yra pietinė krašto dalis, kur yra daug ko
munistų partizanų. 

Kokie politiniai „Voschod" tikslai 
REUTLLNGENAS, Vokietija. 

— Pasaul io spaudoje paskleista 
kovo 18 d. Kremliuje daryta 
nuot rauka : ji vaizdavo pirmą
jį sovietų komunistų partijos 
sekretorių L. Brežnevą, telefonu 
besikalbantį su dviem sovietų I 
kosmonautais. Šalia sėdėjo Ko-j 
syginas, Suslovas, kiek toliau; 
Podgorny, Mikojanas ir kiti. 
Maskvos kolektyvaus valdymo 
vyrai tuo būdu demonstravo ne 
tik pagarbą dviejų kosmonautų, 
P. Beliajevo ir A. Leonovo, pio
nieriškam žygiui. Tuo pačiu y-
pu, pasinaudodami dideliu pa
sisekimu mokslo ir technikos 
srityje, part i ja su vyriausybe 
siekė parodyti ir sovietinio re
žimo pranašumą. 

Sovietai nebūtų pasiekę sėk
mės, jei per 8 metus, nuo pir
mojo "Sputniko" laikų, jie ne
būtų atkakliai dirbę erdvės už
kariavimo srityje. Užsimojimai 
vykdyti i r nuversto Chruščiovo 
laikmečiu. Pastaruoju atveju 
Kremliaus valdovai vis dėlto no
rėjo parodyti, kad sovietų lai
mėjimas turįs ryšio ne su vie-

KALEND0RIUS 

Kovo 31 d.: šv. Benjaminas, 
Gintutis. 

Balandžio 1 d.: šv. Teodoras, 
Dainora. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chica-
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— saulėta, aukščiausia oro tem
pe ra tū ra 50 laipsnių. 

Saule teka 5:36. leidžias 6:13. 

no asmens nuopelnais, bet su 
kolektyvaus valdymo žygiais, j 
Jiems rūpėjo sovietinį prestižą: 
iškelti ypač komunistinių parti-, 
jų — atskalūnų tarpe. Jau ki-J 
tas reikalas, kad sovietinis lenk 
tyniavimas su JAV (noras grei-
čiau pasiekti mėnulį) nepapras-1 
tai daug kainuoja. Jei Ameri
kos gyventojas, kraštui varžan
tis erdvės užkariavimo srityje, 
visiškai nenukenčia gyvenimo 

lygio atžvilgiu, to negalima pa
sakyti apie eilinį Sovietijos gy
ventoją. 

Krašto gyventojų naštos ne
paisant, Maskva galės tar t i , kad 
Sovietų pranašumas būsiąs nau 
dingas mokslinei ir politinei pa
žangai. Ta pačia proga bus žvel 
giarna į Pekiną ir t a r i ama: "Žiū
rėkite, jūs kurstote 'revoliuci
nius karus' , bet tai, galutinėje 
išvadoje, jūsų gyventojams ne-

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Lietuviškasis jaunimas kas
met siunčiamas į tolimųjų So
vietijos sričių statybas. Kom
jaunimo sąjungos Lietuvoje 
(LKJS) centro ats. organizato
rius A. Nedzveckas "Komj. Tie
soje" (kovo 16, nr. 52) komi
tetas paskelbė, kad, esą, Lietu
vos komjaunimas turįs didžiuo
tis, nes "kasmet su komjauni
mo kelialapiais jis siunčia savo 
pasiuntinius į svarbiausias ša
lies s tatybas". 

Pagal Nedzvecką, per pasta
ruosius dvejus metus į Plėšinių 
krašto. Karelijos autonominę 
respubliką ir Murmansko srities 
objektus išvyko 1,500 jaunuo
lių iš pavergtos Lietuvos. J ie 
tiesia plienines magistrales (ge
ležinkelius) , stato gyvenvietes. 
sovehozus, dirba chemijos ob
jektuose. 

Dabar statybos darbai vėl 
laukią papildymo. Numatoma į 
Šiaurės sritis pasiųsti dar 400 
"patriotų" (taip vadinami su 
komjaunimo kelialapiais "sava
noriškai" vykstą jaunuoliai spe
cialistai). Jie dirbsią Archan-

išeis į naudą". Dar galima pri
durti, kad pademonstruotas p ra 
našumas erdvės užkariavimo 
technikoje greičiausiai atsilieps 
į Sovietų taktiką santykiuose 
su Vakarais. Ji gali būti kietes
nė. (Elta) 

gelsko srityje ir Komi autonomi 
nėję respublikoje. Šiuo metu j 
Sovietijos šiaurėje s ta tomi ce-
liuliozės — popieriaus i r rūdos 
sodrinimo kombinatai, nauji mie 
štai ir gyvenvietės. Pirmoji "sa
vanorių" grupė jau išvyko ko
vo mėn. J i statysianti Siktivka-
ro miško pramonės kompleksą 
(Komi resp.) . 

Vėliau vyksią vaikinai bei 
merginos iš Vilniaus. Kauno, • 
Klaipėdos ir kitų miestų bei ra - [ 
jonų tiesti geležinkelį Archan- Į 
gelsko srityje. (E.) 

— Sen. Fuibright, užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
v a k a r bandė užsieninę pagalbą 
paski r t i į dvi dal i : į paprastą 
ir kar inę. Komiteto nariai atme
tė j o pasiūlymą. 

— Ku Klux Klan organizaci
jos vadai nenori susi t ikt i su Tei
singumo departamento pilietinių 
teisių direktoriais, kadangi jie 
nori matyt is su prezidentu John 
šonu. Prezidentas Johnsonas 

; juos pasuko Teisingumo depar-
| t amento link. 

kelionę, padarydami karinių į-
rengimų nuotraukas. 

Pasak vietnamiečių pareigū
no pranešimo, pilotai 90 procen
tų taikinių sunaikino. 

Viceambasadorius U. Alexis 
Johnson dirbo penktame aukšte, 
kai bombos sprogimas išdaužė 
langus. Stiklų dalelytės sužeidė 
jo veidą. J o raštinės baldai bu
vo apversti. 

Johnsonas nepaisė savo žaiz
dų, besirūpindamas kitais sužeis 
taisiais. 

Šaltai žiūrima į Kingo 
pasiūlyme boikotuoti 

Alabama 
WASHINGTON, D. C. — Neg 

rų vado dr . Martin Luther King 
pasiūlymas boikotuoti Alabamos 
prekes gana šaltai buvo sutik
tas iš abiejų pusių — pilietinių 
teisių draugų ir priešų. Šoferių 
(teamsterių) unijos pirmininkas 
Hoffa atmetęs Kingo pasiūly
mą, kadangi sutartyje y r a nu
matytas nestreikavimas. 

Sen. Jacob K. Javi ts (R., N . 
Y.), pilietinių teisių vadovas 
Kongrese, abejoja, a r boikota-
vimas Alabamos prekių pasiek
tų tikslo. 

— Radikalės afrikiečių vals
tybės nu ta rė pasiųsti tūkstan-

I čius kareivių su lėktuvais ir 
\ sunkiais ginklais kovoti prieš 
! Kongo premjerą Tshombę. Tai 
i nutarė Alžirijos, Ghanos, Gui-
fnea ir Mali prezidentai. J s o s 
: parėmė Jungtinė Arabų Respub 
; lika (Egiptas) ir keletas Rytų 
i Afrikos valstybių. 

Opozicija VVilsonui iš jo paties 
darbiečių partijos 

LONDONAS. — Britani jos 
ministeris pirmininkas Haroid 
VVilson susiduria su opozicija iš 
savo pačios darbiečių par t i jos 
— iš jos kairiojo ir dešiniojo 
sparno. 

Londone sklinda kalbos, k a d 
toji opozicija auganti , nes \ ' r a 
darbo partijos narių, nepaten
kintų VVilsono užsienio ir vidaus į 
politika. Kairusis ir l iberališkas \ 
darbiečių sparnas kalt ina Wilso- j 
ną, kad j is Vietnamo byloje : 
"vergiškai" remias JAV-bių pre (

l 

zidento Johnsono politiką, o t a - j 

t a i sudarą labai rimtą pavojų 
pasaulio taikai. Vietnamas ei
n a vien simboliu, nes kairioji 
opozicija yra prieš Britanijos 
užsienio politikos subordinavimą 
Washingtono politikai. 

Vidaus politikoje VVilsonas tu 
ri rimtų sunkumų su profesinė
mis sąjungomis, kurios reika
lauja uždarbių padidinimo ir pa 
togesnių darbo sąlygų, bet 'VVil
sono atakuotojai parlamente — 
socialistai — aiškiai sako. kad 

Dr. King prašys 
boikotuoti Alabamos 

gaminius 
SAN FRANCISCO. — Negrų 

vadas dr. Martin Luther King 
sekmadienį kvietė Ameriką ir 
visą pasaulį boikotuoti Alaba
mos prekes. 

Negrų vadas įsitikinęs, kad 

v 

JAV sąjungininkai didina prekybą su S. Vietnamu 

boikotas bus pradėtas dviejų sa-
j i e nemaną balsuoti už nepasi- Į v a i5įų bėgyje ir t ruks mažiau-
tikėjimą H. VVilsono vyriausy- s i a į l 0 d i e n u B e t j i s perspėjo, 
be . kad boikotas gali ilgiau užtruk

ti, jei gubernatorius George C. 
Wallace nesiims žygių "terorui" 

VVASHINGTON, D. C. — Jun 
gtinių Amerikos Valstybių są
jungininkai žingsnis po žingsnio 
didina prekybą su Šiaurės Viet
n a m e Amerikai didinant savo 
pagalbą Pietų Vietnamui, besi
priešinančiam agresijai iš šiau
rės. 

VVashingtone ši prekyba ne
laikoma reikšminga Hanoi reži
mo ekonomikai. Tačiau Valsty
bės departamentui kelia rūpes
čių, kuris nėra tikras, kokių 
imtis žygių tai prekybai sukliu
dyti. 

Sąjungininkų prekyba su Š. 
Vietnamu atkreipė kongresma-
nų dėmesį, kurie ėmė spausti 
Valstybės departamentą, kad šis 
ką nors darytų. 

Įstatymo projektas 
Pasak kongresmano Paul G. 

Rogers (demokrato iš Floridos) 
pranešimo, 200 JAV-bių sąjun
ginių ar draugiškų valstybių lai 
vų vežė į ar iš Šiaurės Vietnamo 
prekes 1964 metų paskutinėje 
pusėje. 

Rogers, įnešęs įstatymo pro

jektą uždrausti amerikiečių lai
vams prekiauti su Šiaurės Viet
namu, pareiškė, kad daugiau 
kaip 40 procentų nekomunisti
nių laivų po Britanijos vėliava 
plaukė į šiaurinį Vietnamą. 

Laivai su Japonijos, Graiki
jos, Libano, Italijos, Vak. Vo
kietijos ir Prancūzijos vėliavo
mis taip pat yra įsivėlę į pre
kybą su šiaurės vietnamiečiais. 

Daugiausia Šiaurės Vietna
mas užsieninę prekybą palaiko 
su Japonija ir amerikiečių są
jungininkais Europoje, ypač 
Prancūzija, kuri neseniai pasira
šė naują prekybos sutart į su 
Hanoi režimu. Belgija, Vakarų 
Vokietija. Italija ir Clandija 
taip pat prekiauja su Šiaurės 
Vietnamu. 
Maistas — didžiausias importas 

Valstybės departamentas tei
gia, kad Šiaurės Vietnamo 15-
20 procentų užsieninės prekybos 
yra su nekomunistinėmis vals
tybėmis. Daugiausia importuo
jama maisto, anglies ir apatito 
(fosfatų grupes mineralas), nau 

dojamo trąšoms gaminti. 
Ne strateginiai daiktai, pra

nešė Valstybės departamentas, 
gabenami į Šiaurės Vietnamą. 

1963 metais, naskeibė Ko-
mercijos departamentas, neko-: 
munistiniai kraštai į Šiaurės I 
Vietnamą eksportavo už S12, 
751,000, gi 1960 metais — $10, 
127,000. 

Nekomunistiniai kraštai iš Š. 
Vietnamo importavo 1963 m. 
už $24,800.000, g: 1960 metais 
— $15,701,000. 

1964 metų pirmrje pusėje eks 
portuota už $5.5^2.000, o im
portuota už 510,294.000. 

— Kongresinis priešameriki-
nei veiklai tirti komitetas vakar 
nubalsavo tirti Ku Klux Klano 
veiklą ryšium su pilietinių teisių 
veikėjos Liuzzo nužudymu. Liu 
zzo vakar Detroito buvo palai
dota. 

— Valstybes s^kretor. Rusk 
į ir Gynybos sekretorius McNa-
I marą vakar Baltuosiuose Rū-
I muose tarėsi su prezidentu Viet 
i namo reikalais. 

Hooveris atmeta 
prievartę 

VVASHINGTON, D. C. — Ed-
gar Hoover, Federal Bureau of 
Investigation (FBI) direktorius, 
kovo 29 d. perspėjo visus įsta
tymo vykdymo pareigūnus, kad . 
jie nepri tar tų pilietinių teisių 
vadams, reikalaujantiems FBT 
panaudoti daugiau priverčiamą- ; 

ją galią vykdant pilietines te i - ; 

ses. 
"Aš neleidžiu FBI naudoti jė

gą, kurią naudoja policinė vals
tybė", — pareiškė Hooveris. 
"Mūsų rolė, — pasakė jis, — y-
ra ištirti, o ne kaltinti, teisti . . ." 

— Alabamos gubernatorius 
George Wallace vakar Montgo-
mery mieste priėmė 16 asmenų j s u s t a b d y t i Alabamoje. 
delegaciją, įskai tant baltąjį mi-j 
nisterį kuri j a mįteikė petici- D r - K m S t u r i ŠJ P l a n 5 * : 

ją prašvdami netrukdvti neg-! t Prašys organizuotų darbi-
r a m s balsuoti. Pasikalbėjimas n i n k ^ netransportuoti a r nenau 
užtruko pusant ros valandos. De į d o t i Alabamos gaminių, 
leeacija patenkinta pasikalbėji-! Kreipsis į var totojus Ameri-
m u su gubernatorium. 

— Raud. Kinijos premjeras 
Chou En-lai vakar a tvyko į Ai
ži riją pas prezidentą Ben Bel-
lą dviejų dienų vizito. Atrodo, 
jis nori įkalbėti Ben Bellą. kad 
jis pasisakytų prieš Sovietų Ru 
sijos atstovų dalyvavimą Azijos 
ir Afrikos konferencijoje. 

Max\ve!I Taylor, JAV-ių ambasa
dorius Pietų Vietname, atvyko iš 
Saigono į Washingtoną referuoti 

. prezidentui Johnsonui apie karinę 
• ir politinę padėtį Vietname. 

į koje ir visame pasaulyje, kad 
jie nepirktų Alabamos gaminių. 

P rašys Iždo sekretorių atšauk 
1 tį visus indėlius Alabamos ban-
S kuose. 

P rašys federalinių įstaigų "ne 
'; duoti paramos bendruomenei. 
; kuri atsisako apsaugoti gyvybę 
i ir neduoda balsavimo teisių" 
; pagal 1964 m. pilietinių teisių 
; aktą. 

Alabamos valstijos pareigū-
j nai vakar pareiškė, jog dr. King 
į šiuo savo planu daugiau pa-
; kenks negrams nei baltiesiems. 

— Maxwell Taylor, JAV-bių 
ambasadorius Saigone, vakar 
VVashingtone tarėsi su Valsty
bės sekretorium Rusku Vietna
mo reikalais. Jis siūlo dar dau
giau bombarduoti š iaurės Viet
namą. Taylor šios savaitės ga
le matysis su prezidentu John-
sonu. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 31 d. 

[dUlKT 
&&&K&&&ĮWtfrKVW&fcJK&fr&iX&iK&&;iZK 

Redaguoja: R E D A K C I N I S K O L E K T Y V A S . 
Medžiagą s iust i: s. P. Nedas , 4065 Archer Ave. , Chicago, m . 60632 

LIETUVAITĖS KITATAUČIŲ TARPE 
Gėlių parodoje buvo įruoštas 

ir pasaulio skaučių skyrius. Šia
me skyriuje amerikietės skautės 
pakvietė dalyvauti įvairių vals
tybių ir tautų skautes, jų tarpe 
ir lietuvaites. Kiekviena tautybė 
turi stalą ant kurio sudėti tik 
patys būdingiausi tos tautos 
rankdarbiai ir gaminiai. Kolum 
bietės turėjo labai gražius sidab
ro indus kavai, izraelietės rod^ 
savo tautinius rūbus, graikės it 
anglės didžiavosi savo karoliais 
ir t. t. t. Virš stalų kabojo tau
tinės vėliavos, o tarp jų ir lie
tuviškoji. Mūsų trispalvę supo 
Eąuadoro, Ukrainos ir Lenkijos 
vėliavos iš vienos pusės. Tailan
do, Guatemalos ir Švedijos iš 
kitos. Prie stalo nuolat budėjo 
dvi skautės arba skautininkės, 
dažnai viena iš jų tautiniuose 

rūbuose. Žmonės stebėjosi, ko
kie gražūs gintarų karoliai ir 
papuošalai, vilnietiškos verbos, 
Velykų margučiai, rūtos. Klau
sė kokios tikybos yra lietuviai, 
kad padaro tokius gražius me
džio koplytstulpius, sukuria lie
tuvišką sodybą su kryželiu, me
džio koplytėlės su Aušros Vartų 
Dievo Motina. 

' 'Kur galima gauti pirkti 
knygų apie Lietuvą" — klausia 
amerikietė, imdama brošiūrėlę. 
J i rodo gilų susidomėjimą Lie
tuva ir lietuvių kultūra. 

Lietuvaitės skautės gražiai re
prezentavo Lietuvą savo tvar
kinga išvaizda, maloniais atsa
kymais į klausimus, stebino ki
tataučius žiniomis apie savo tė
vų kraštą ir kultūrą. 

Sesė Birutė 

Kapelionas kun. P. Dziegorait i s prisega A d Altare Dei medalius 
Clevelando vyskupijos apdovanot iems skautams p- 1- A. Pliodzinskui 
ir p. 1. A- Karsokui. Nuotrauka V. Pliodzinsko 

Patyrimo laipsnių egzaminai Chicagos L i tuan ikos tunto jūrų skautų 
Delfinų valtyje. Egzaminuoja la ivo v a d a s J. Balčiūnas 

AUŠROS VARTŲ TUNTO SUEIGA 
Kovo 21 d.. Jaunimo centre 

Įvykusioje sueigoje Aušros Var
tų tunto sesės minėjo tarptauti
nę skaučių draugystės arba 
Mąstymo dieną. Sueigon atsilan
kė vyr. skautininkės pavaduoto
ja s. Malvina Jonikienė, Litua
nikos tunto tuntininkas ps. Ka
zys Cijunėlis adjutantu s. Romu 
Račiūnu. Didž. Lietuvos kun. Al
girdo d-vės vilkiukai su savo va
dovu ps. J. Ivanausku ir apie 
100 tėvų bei rėmėjų. 

Oficialiąją sueigos dalį vedė 
tunto adjutante s. Regina Ku-
čienė. o pasirodymams vadovavo 
Žemaitės d-vės draugininke ps. 
Regina Smolinskienė ir jos pa
dėjėja si. Danutė Gierštikienė. 

Pradėdama sueigą, s, R. Ku-
čienė supažindino dalyvius su 
šios sueigos minties prasme. Po 
to septynios Žemaitės draugo
vės skautės pasaulio žemėlapyje 
vėliavėlėmis pažymėjo kraštus, 
kuriuos šiuo metu veikia lietu
vaitės skautės. Buvo uždegtos 
septynios žvakutės, simbolizuo 
janaos mūsų jungimąsi minti
mis su tuose kraštuose gyvenan 
čiomis skautėmis. S. Malvina Jo
nikienė uždegė aštuntąją žvakę. 
kurios liepsnos plazdenimas per 
nešė mūsų meilę, mintis ir lais
vės viltį Lietuvoje likusioms se
sėms. 

Į vyresniškumo laipsnius pa
keltos skautės: j vyr. si.—Kun. 
Gražinos būrelio vadovė Danutė 
Balsienė, į si. — Žemaitės d-vės 
draugininkės pavaduotoja Da-
Butė Gierštikienė ir į psl. Gabi
jos d-vės skautė Viktorija Gri-
gelaitytė. 

Ordinais apdovanotos: Lelijos 
ord. S. Regina Kučienė ir s. Alė 
Namikienė. Tėvynės Dukros 
o r d — s. Danutė Eidukienė ir 
Už Nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu — Kun. Birutės d-vės tėvų 
komiteto pirmininkė p. Birutė 
Skorubskienė. žymenius prise
gė vyr. skautininkės pavaduoto
ja, s. M. Jonikienė. 

Sekė vyr. skautininkės Ono^ 
Zailskienėe įsakymas. kuriuo, 
jai pačiai prašant, iš tuntinin-
kės pareigų buvo atleista septy
nerius metus šias pareigas ėju
si v. s. Jonė Bobinienė Sakan

čiu vyr. skautininkės Įsakymu, 
nuo kovo 28 d., Aušros Vartų 
tunto tuntininkės pareigoms ski 
riama šio tunto adjutante s. Re
gina Kučienė. Sekė iškilmingas 
ir jaudinantis momentas kai v. 
s. Jonė Bobinienė perdavė tunto 
vėliavą ir tuntininkės virvelę su 
švilpuku s. Reginai Kučienei. 
Daugelyje akių žvilgėjo susijau
dinimo ašaros. V. s. Jonei Bobi-
nienei už gerai eitas pareigas 
vyr. skautininkės vardu dėkojo j 
ir raudonų rožių puokštę įteikė 
s. M. Jonikienė, kuri po to svei- • 
kino ir sėkmės naujose pareigo
se linkėjo s. R. Kučienei. Litua-. 
nikos tunto vardu kalbėjo tunti- ; 

ninkas ps. Kazys Cijunėlis. 
Trumpą ir jautrų atsisveikinimo 
žodį tarė ir v. s. J. Bobinienė. 

Oficialiąją dalį sekė linksmi 
skautiški pasirodymai, kuriuose 
pagal vedamąją sueigos mintį 
vyravo tarptautinis motyvas. 
Buvo dainuojamos kitomis kal
bomis dainos .šokami kitų tau
tų šokiai, neužmirštant ir savų
jų. Geriausias pasirodymas bu
vo sesės Dailidkaitės vengriškas 
šokis. 

Sueiga buvo baigta tradicine 
"Ateina naktis". 

GAUSUS DERLIUS 
1963 m. rudenį Skautininkų 

Ramovei paskelbus konkursą 
scenos veikalui parašyti ir jo 
terminui pasibaigus kovo mėn. 
1 d.. Ramovė gavo 9 veikalus. 
Į tą kvietimą atsiliepė netik ra
šytojai, bet ir kiti kūrybos žo
džio puoselėtojai iš JAV ir kitų 
kraštų. Skautininkų Ramovė 
džiaugiasi gausiu rašytojų daly
vavimu ir dėkoja visiems, atsi
liepusiems į jos kvietimą. Šiuo 
metu veikalus skaito vertinimo 
komisija; greitu laiku bus žino-

imi rezultatai. 
Ramoves valdyba 

Pirmieji šimtininkai 
Chicagos Skautininkių-kų Ra

movės paskelbto konkurso sce
nos veikalui parašyti premi
joms, V. Šimkus surado pirmuo 
sius geradarius, kurie paskyrė 
po $100. Jie yra: J. Rimašaus-
kas. J. Ročkus. s. V. Šimkus, J. 
Valauskas ir J. Veacūnas 

NAUJA VILKIUKŲ 
DRAUGOVĖ 

Lituanicos tunte įsteigta vil
kiukų draugovė (Brighton Par
ke), kuriai vadovauja s. V. |Vi-
jeikis. Artimiausiu laiku bus pa 
rinktas jai vardas. Sueigos da
romos pas Kunstmaną. Visi tė
vai, kurie norėtų įrašyti savo 
vaikus į šią draugovę, prašomi 
skambinti s. V. Vijeikiui telefo
nu CL 4-1122 

KA VEIKIA CHICAGOS 
SKACTESTNTvAI 

s. Zita Dudėnienė — jūrų 
skaučių Juodkrantės tunto tun-
tininkė, tarnybos reikalais yra 
išvykusi savaitei į Colorado. 

s. R. Kučienė pradeda vado
vauti Aušros Vartų skaučių tun 
tui. 

s. V. Šimkus, besirūpinąs sce
nos veikalo konkursu ir neseniai 
keliavęs po platųjį pasaulį, mau
dosi ir ilsisi Floridoj. 

ps. Albertas Kerelis — stovyk 
los Rakąs administratorius, po 
ligos atostogauja Floridoj. 

Chicagos Skautininkų Ramo
vės Valdyba "suka galvą", kaip 
geriau ir įdomiau pravesti vaka 
rą ir premijų įteikimą spalio 
2 d. B. Pakšto salėje. 

NAUJA "GABIJA" 
Šiomis dienomis iš spaudos iš

ėjo naujas "Gaiiijos" numeris, 
kuriame yra nemažai informaci
nės ir kitokios skautiškos me
džiagos. Ją redaguoja s. Roznic-
kinė, o leidžia Skaučių seserijos 
vadija. 

SKAUTAI VYČIAI 

Kovo 15 d. sukanka 40 me-
tų nuo skautų vyčių Įsikūrimo. 
Tikimasi, kad visi brolijos skau
tai vyčiai šią sukaktį tinkamai 

,ir plačiai paminės. 
Chicagos skautai vyčiai su

kaktį minės balandžio 10 d. Šar-
j kos restorane ,kur v.s. V. Stat 
kus kalbės tema: "Vyčių prie
auglis šiandieninėje perspekty
voje". 

SKAUTŲ VYČIŲ 
SĄSKRYDIS 

Atlanto rajono skautai vyčiai 
; yra užplanavę surengti sąskrydį. 
i Jis yra numatytas gegužės 1—2 
j d. d. Maironio parke, "VVorcester, 
!Mass. Visi Atlanto rajono skau-
; tai vyčiai raginami dalyvauti. 

Vinco Krėvės skautų vyčių 
būrelis surengė tradicinį vaka
rą, kuris gerai pasisekė. 

New Yorko sk. vyčių draugo-
į vės draugininkui s. v. si. E. Re-
jmezai išvykus į kariuomenę, jc 
: pareigas perėmė s. v. si. V. Klei
za. 

t 

INFORMACINIS LAPELIS 
"TARNAUTI" 

Atlanto rajono skautų vyčių 
skyrius leidžia vadinamą infor
macinį lapelį, kurio vardas yra 
tarnaut:. Jį redaguoja ps. J. A. 
Starėnas. Jame galima rasti ži
nių apie Atlanto rajono skautu 
vyčių judėjimą bei veiklą, o taip 
pat yra nemažai ir straipsnelių 
ideologiniais klausimais. 

JtrRŲ SKAUČIŲ SKYRUS 
Jūrų skaučių skyriaus vedėja 

s. B. Mažeikienė praneša, kad 
jūrų ^kautų-čių atgaivinimo idė
ja L. S. S. ribose stovi ant tvir-

įtų skautiškų pagrindų ir tvirtai 

prigijusi. Jūrų skaučių skaičius 
daugėja. Geros perspektyvos įsi
gyti laivus ir kitas reikalingas 
priemones. Tikimasi, iš Toronte į 
veikiančios jūrų skaučių draugo I 
vės po metų ir dvejų išaugs ge-, 
rų jūrų skaugių vadovių, kurios į 
visuomet ir bet kada liks ištiki
mos L. S. sąjungai. Be to, skau
tininke rašo. kad jūrų skautai ir 
skautės Toronte Įrodė galį būti 
taip pat naudingi ir pavyzdingi j 
skautų organizacijos nariai, kad 
visi nesusipratimai, priaugant 
naujiems vadovams ir vado
vėms, bus užmiršti, ir jie įstengs 
skautų organizacijai duoti pozi
tyvų, gražų įnašą, kaip ir kiti 
skautų-čių vienetai. 

LITUANICOS SKAUTŲ 
TINTAS, 

Po labai gerai pasisekusios 
Kaziuko mugės Lituanicos tun
tas kiek ilsis; ir rengiasi kažko
kiems dideliems darbams, ku
riuos dar slepia. Tėvų jėzuitų 
namuose tuntas įrenkė vitriną, 
kur sudėti kaziuko mugės pro
ga gaminti eksponatai. 

NAUJAS TUNTININKĖS 
ADRESAS 

Nuo kovo mėn. 28 d. Chica
gos Aušros Vartų tunto tunti
ninkės pare:gas perėmusios s. 
Reginos Kucienės adresas yra: 
8626 So. Mozart street, Chica
go Illinois. Telef. PRospect 
8-0358. 

VYR. SKAUTININKĖS 
KVIETIMAS 

Vyr. skautininke kviečia visas 
skaučių vadoves, skautininkės ir 
vyr. skautes dalyvauti gavėnios 
susikaupimo valandėlėje balan
džio 11 d., sekmadienį, 9 vai. ry
to, tėvų marijonų koplyčioje, 
6336 So. Kilbourn Ave. (prie 
Draugo). Vyr. skautininke tikisi 
gausaus dalyvių būrio. 

ASS STUDIJŲ DIENOS 
Praeitą savaitgalį Jaunimo 

centre vyko ASS studijų dienos, 
kuriose dalyvavo per 50 akade
mikų skautų iš Clevelando, De
troito, Urbanos ir Chicagos. De-

• batai studijų būreliuose pavy-
| ko gerai. Nutarimai bus paskelfc 
ti spaudoje, šeštadienio vakaro 
lauželis praėjo su dideliu pasise
kimu, dalyvaujant visai eilei gar 
bės viešnių ir svečių. Programą 
tvarkė visi t rys ASS padaliniai, 
kurių pirmininkais šiuo metu 
yra: E. Vilkas (ASS), D. Mar
kutė (A.SD), O. Penčyla (Korp! 
Vytis) ir E. Zabarskas (FSS). 

MŪSŲ KOLONUOSE 

VCaterbury, C o n n . 
Ekskursija i Putnanią 

YVaterburyje labai domimasi 
Ark. J. Matulaičio senatvės ir 
poilsio namais Putname. 

Nek. Pr. M. seserų kongrega
cija šią vasarą jau pradeda 
tuos namus statyti. Žemės pra
kasimo iškilmės bus per Atve
lykį, balandžio 25 d. 

Iškilmės prasidės šv. mišio-
mis, kurios pagal naują tvarką 
bus lietuvių kalDa. Vėliau žemės 
prakasimo apeigos. O po to ben 
droš vaišės su programėle. 

Kongregacijos rėmėjai orga
nizuoja autobuso kelionę į tas 
iškilmes Putname. Autobusas 
nuo šv. Juozapo naujosios mo
kyklos išeis 7:30 vai. rytą.. Už
sirašyti geriau iš anksto, kad 
vietos būtų rezervuotos. 

Waterburiečiai nori prisidėti, 
kad namų statybos darbai eitų 
sparčiau. Ligi šiol jau keli as
mens yra aukoję net po 1,000 
dolerių. Į prakasimo šventę kvie 
čiami visi lietuviai. Kr. 

— 11 mil. kas afeną išmokama 
Kanadoje įvairioms pašalpoms. 
Kas ketvirtas asmuo gauna nuo 
lat įvairius vyriausybės čekius. 
Vien vaikų priedams "baby bo
nus" kas metai išmokama $550 
mil., kuriuos gauna 2,7 mil. vai
kų. Senatvės pensijoms išmo
kama $815 mil. per metus. 

Įsidėmėtina, kad Kanadoje 
veikia nemokamo gydymo siste
ma ,o JAV-bėse dar dėl jo įve
dimo kovojama. 
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S JAV ir Kanadoj 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00. 

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiuiiiiiii'iiiiiiiimnimimiimiis 
Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIM-EISINAS 
AKUŠERIJA m MOTERC LIGOS 
6132 So . Kedzie Ave., W A 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsil iepia, skambinti MI 3-0001 

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Miehigan, Chicago 2 8 , m 

Tel.ef. ofiso: P l l l m a a 5-6766 
Namu: BEverly S-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šeit 
1-3 o. p. Ir trąfi uždaryta. 

Ofiso H E 4-1414, Bei . R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta 

WA 5-2017 
DR. A. GARUNAS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
27S7 W e s t 71st S tree t 

VAJU: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą 

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600 
DR. C. K. PAULIS 

Diagnost ika ir Vidaus L i g o s 
Monroe Building, Suite 709 

104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

P. KAZAITIS JUOZAS 
prašomas skambinti 

telef. 878-8944, 
yra svarbus reikalas. 

$ ? P. ŠILEIKIS, 0. P. 
» M Ortopedas, Protezistas 
^ T Aparatai-Protezal, Med. ban-

\ dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t. 

ORTHOPEDMOS TECHNIKOS IiAB. 
2850 W. 63rd S t , Chicago 29. m . 

TeL PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 b- 6-8. seštad. 9-1 

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. P R o ^ - c t 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West «Srd Street 
Pirm., antrad., ketvtrt. ir penkt 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

TeL ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 S o u t h Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sonth Kedzie Avenue 
(Kamp»« Kedzie Ir Archer) 

V A L : kasdien nuo 2 iki 8 vai vak 
Treč. ir sfkmad. tik susitarus 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak, šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-
dien} uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5076 

Tel. GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ S P E C I A L I S T E 

PRITAIKO A K I N I U S 
2 4 2 2 West Marq«ette R o a d 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
«Pr.C. ORTHOPEDLVĖS LIGOS 

2745 West 6 9 t h Street 
Priešais &v. Kryžiaus ligoninę 

VAL: Pirmad., antr., ketv.. penkt 
nuo 9 iki i i v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais it 
kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpublic 7-2290. 

DR. ANT. Rudokas, Opt. 
Tikrina akis ir orttaiko akinius 

keičia stiklas ir remtis 
4 4 5 5 S. California Ave. , Y A 7-7381 
VAL: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais" uždaryta; Seštad ieniai* 
n u o l O v. r. iki 1 v. popiet. 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Bes . 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 
GIXEKOLOGIXft CHIRURGIJA 

6449 So. PoJaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL L U 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66tb Place 
Tel.: REpublic *-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6 - 8 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. W kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048 

Ofiso ir buto teL OLympic 2-138) 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1407 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik sattkrm. 

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281 
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

V I D A U S IR K R A U J O LIGOS 
2300 West 51st Street 

Oakley Medical Arte 
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą 

Rez. tel. P R 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūsles tr šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 YVes* 
. l s t . St. (7I-os ir Campbell Avenue 
kampas), teL 776.2880. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas : 4255 W . 63rd Street 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p p 

Penkt. tik 1-3 p. p, 
Trečiad. ir Seštad. pagal sutart} 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER i. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. Seštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta 
TeL ofiso tr buto Olympic 3-4168 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

4938 W. 15th Street , Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vaL vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Offiso telef, CLiffside 4-2896 
Resid. telef. WAlbrook 5-30*4 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS FR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija 

4644 So . Ashland Avenue 
Valandos kiekviena dieną 2—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
Iki 5 v. v. 

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų ir Šlapumo t a k ų chirurgija 

TeL 695-0533 — E i g i s 
425 N o Liberty Street, 

Ronte 25, Elgim, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso R~E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71s t Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir SeSt tik 
susitarus. 

Tel. ofiso HE 4-57.18; rez. HI 5-8225 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika tr Alergtj* 
2751 W e s t 5 1 s t Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
S-^tad. 10 v. r. Iki i v. popiet Li
etinius priima niūrai susitarimą 

Peter Seliers filme "Doctor Stran-
gelove", nominuotas Oskaro pre
mijai. 

Tel. ofiso 735-4477; Re*. PR 8-6980 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 
SPECTALVBfi — jnERVTJ TR 

EMOCIJfftS LlOOS 
CRAWFORD, MKDTCAL BLPO 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos p*«al au«ltarixn* 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGfi 

KCDIKTŲ ir VAIKL' LIGTJ 
SPECIALIAI* 

MEDICAL BUILDING 
7156 Sonth Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. p.p. 

Ofiso teL R E 7-1188. 
Res. teL 239-2919. 

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 8-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 6 3 str . 
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—•. 
Priiminėja tik susitarus. 

DR. MARIJA LINAS 
A K U Š E R I J A IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 1 s t S tree t 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818. Hea. P R 8-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 7 1 s t S tree t 

(71-os Ir Campben Ave. kampas) 
VaL: fcasdlm 9-11 ryto Ir 4-S v. v 
8<*Stad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uidaryta. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS rR CHTRURGAS 

BENDRA PRAKTTKA IR MOTERC 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2 6 5 2 W. 59 th S t 
TeL PRospect 8-1223 ar P R 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt.. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. gest. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą. 
Of. tel. H E 4-2128. Namu GI 8-8198 

DR. V. P. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 7lst Street 
PriimlnSja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta 

Telefonas — GRovehill 8-: 
DR. A. YALIS-LABOKAS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
2 5 2 4 W e s t 69th Street 

specialybė: AJRVŠERUA IR MOTERC 
LIGOS 

VALAN1X)S: 1 iki 4 ir 6 iki 8 y. v. 
šeštadieniais i iki 4 vai. 

Tręčiaidieniais uždaryta 

Tel. PRospect 8-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V A Š K A S ) 

GYDYTOJA IR C H I R U R G E 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: 2-4: 6-8. 
ŠeStad. nuo 2 ik 4 v. Treč. Ir sektn. 

Uk skubiais atvejais ir susitarus 

Tel. ofiso PR 8-844«, rea. HE 4-8188 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

3107 W e s t 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. * 

Trec. Ir JMMad. pagal sutarti 



Politika ir teise 

REMIA LIETUVĄ 
Kai Lietuva rusų bolševikų 

buvo okupuota 1940 metais. 
Amerikos lietuviai, kuriems po 
litinėje veikloje atstovavo tais 
metais susikūrusi Amerikos 
Lietuvių Taryba, dėjo didžiau
sias pastangas, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy
bė nepripažintų okupacijos ir 
Lietuvai jėga Maskvos primes
to komunistinio režimo. Kaip 
labai gerai žinome. Jungtines 
Valstybės okupacijos ir Lie
tuvos bei kitų Pabaltijo vals
tybių prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos nepripažino (JAV vy 
riausybes vardu paskelbtas Vai 
stybės pasekretoriaus S. Wel-
les raštas, 1940 m. liepos 
mėn.). 

Kad šis teisingas Jungtinių 
Valstybių vyriausybės nusista
tymas (jau prie penkių prezi
dentų — Roosevelto, Trumano, 
Eisenhowerio. Kennedy, John-
sono) nepasikeitė, aišku iš vi
sos eilės aukštųjų vyriausybės 
žodinių ir raštiškų pareiškimų. 
Kokia dabar yra poiltinė ir tei
sinė Lietuvos padėtis Jungti
nių Valstybių vyriausybėje? 
Tai išryški vėliausiuose Vals
tybės departamento ir Illinois 
Apeliacinio teismo pasisaky
muose. 

Kaip labai gerai atsimename, 
Vasario 16-tos proga Valsty
bės departamentas Lietuvos at 
stovui Juozui Kajeckui prisiųs
tame rašte> tarp kitko, pasa
kė: 

"Jungtinių Valstybių vyriau
sybė stipriai ir pastoviai lai
kėsi savo nusistatymo nepri
pažinti Lietuvos okupacijos So 
vietų Sąjungos jėga. Tuo Jung
tinės Valstybes ne tik pripa
žįsta Lietuvos žmonių pasišven 
timą laisvės ir nepriklausomy
bes tikslui, bet pareiškia ir sa
vo įsitikinimą, jog šis tikslas 
ilgainiui bus pasiektas". 

Tai yra geras, teisingas ir 
savo keliu stiprus JAV vyriau 
sybės vardu padarytas pareiš
kimas, už kurį mes privalome 
būti dėkingi. Tuo pačiu jis mus 
sustiprina ir paskatina ir toliau 
vesti nenuolaidžią kovą dėl 
atsteigimo Lietuvos žmonėms 
laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo. 

Beveik tuo pačiu laiku Kli-
kūno palikimo byloje Chicago-
je Illinois Apeliacinis teismas 
panašiai, kaip ir Valstybės de
partamentas, pasisakė apie Lie 
tuvos teisinę ir politinę padėtį. 
Teismas gilinasi į istoriją, ku
ri, tiesa, mums lietuviams yra 
labai gerai žinoma, tačiau mes 
ją čia pakartojame, nes oficia
liai kalba Illinois Apeliacinis 
teismas, būtent: 

"1918 m. Lietuva po dauge
lio metų abiejų — Rusijos ir 
Vokietijos padalinimo ir pa
vergimo ir vėl buvo apjungta 
ir tapo nepriklausoma valsty
be. 1929 m. po susitarimo tarp 
Rusijos ir Vokietijos, ryšium 
su okupacijos ir įtakų sferomis 

Lietuvoje karines bazes ir 1940 
m. ją okupavo. 1941 metais 
kontrolė ir vėl pasikeitė, kai 
Vokietija užpuolė Lietuvą ir iš
vijo iš ten Rusijos kariuome
nę. Ši padėtis tęsėsi iki 1944 
metų pabaigos. Po to sugrįžo 
rusų kariuomenė, buvo įsteig
ta komunistinė vyriausybė ir 
netrukus ji buvo inkorporuota 
į Sovietų Sąjungos socialisti
nes respublikas. Rusų domina-
cija nepasikeitė iki pat šiol. 

Daug valstybių įimant ir 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
išskyrus komunistinį bloką, ne 
pripažino dabartinės Lietuvos 
vyriausybės. Jos laiko, kad le
gali vyriausybė yra ta, kuri 
buvo prieš Rusijos okupaciją 
1940 metais. Tos vyriausybės 
konsuliariniai pareigūnai tebė
ra pripažįstami, kaip savo kraš 
to reprezentantai ir kaip to
kie ir toliau teisėtai veikia. To
dėl Daužvardis turi teisę nau
dotis tomis pačiomis teisėmis 
ir prerogatyvomis, kaip ir bet 
kuris kitas panašaus rango 
pareigūnas, kuris atstovauja 
Jungtinių Valstybių pripažintą 
valstybę". (Lendraits v. Gavė
ne, 343 111. App. 644, 99 N. E. 
2d 691; in re Poknowik's E 
tate 144 N. Y. S. 2d 710). 

Gerai įsiskaitę į šiuos, paly
ginti, trumpus pareiškimus, pa
stebėsime, jog juose yra ryš
kiai nusakyta beveik visa Lie
tuvos tyla. Juose yra paliečia
mas Lietuvos padalinimas tarp 
bolševikinės Rusijos ir nacių 
Vokietijos ir taip pat jos pajun 
girnas. Pabrėžiama nacių ir 
bolševikų konspiracija 1939 m. 
Lietuvą pasidalinti. Yra pakar
tojami kriminalinių susitarimų 
vykdymo faktai — Lietuvos 
užgrobimas ir Sovietų Sąjun-
gon įjungimas. Labai svarbu, 
kad oficialiai yra pareiškiama 
Lietuvos Sovietų Sąjungon į-
jungimo ir sovietinio okupaci
nio režimo Lietuvoje nepripa
žinimas. Labai yra svarbus ne
priklausomos. Lietuvos ir jos 
atstovų pilnas pripažinimas. 
Tai yra labai aiškus, tvirtas ir 
griežtas atsakymas į jos už
grobėjų bei jų pakalikų tvir
tinimus. 

Šitie aiškūs faktai turėtų 
išblaškyti kai kurių suabejoji
mus dėl Lietuvos bylos padė
ties Jungtinių Valstybių vy
riausybėje. Jie taip pat turėtų 
gana daug pasakyti visiems 
tiems, kurie galvoja vykti So
vietų Rusijos užgrobton ir Mas 
kvos valdomon Lietuvon. Jie 
turėtų suprasti, kad dabarti
nes kelionės, ypač šiais me
tais, yra ir priešamerikietiškos 
ir priešlietuviškos. Tos kelio
nės yra prosovietiškos, nes pa 
tarnauja tik okupantams ir 
ant jų plataus propagandinio 
malūno užpila daugiau van
dens. Jos pasitarnauja oku
pantams, bet tik jau ne lais
vės ištroškusiems Lietuvos 

pasidalinimu, Rusija įsteigė žmonėms. 
. . . i 

Dslis svečių prof. B. Nerman pagerbime. Iš kai rės . B. Nainys, trečias iš eiles prof. B. Nerman, L. Pra-
puolsnis. P. Grigaitis, A. Šantaras. gen. kons. P. Daužvardis. U. Celevich. šalia jos - iš Švedijos 
atvykęs Pabaltiečių komiteto gen. sekr. A. Horm. Nuotr. V. Noreikos 

I • • 

Gyvenimas Švedijoj ir Estijoj 
Pasakoja iš Stockholmo atvykęs estų aktyvistas 

darbą sau artimose srityse, j estų knygų klubas, kuris kas ~ " į n ^ T š i ^ ^ t u ~jie! reiškė m]e^"vy7ia"usiasTŠ ar-
>vyklose neteko ilgiau gyven-į mėnuo duoda naują knygą. j a u ^ ^ ^ g i s ž y g i s g u k ė l ė , c h i t e k t a s A B r a z y s _ J a m e 

Į Europos politikos specialis-, ti 
tų suvažiavimą Chicagoje buvo j Stov 
atkviestas ir Estų Tautinės tary- 'į ti. Švedijoje estai leidžia apie 301 Apie 39 estų Švedijoje pro-
bos biuro vadovas. Baltijos ko- laikraščių, jų tarpe vieną dien- j fesoriauja, šimtai dirba tyrimų 
miteto Stockholme gen. sekreto- raštį. 3 savaitraščius. Turi apie Į laboratorijose, daugelis yra žve 

TŪKSTANČIAMS TRŪKSTA 
BUTŲ 

Lietuvos miestuose tvirti namai griaunami, 
o naujoji statyba nevietoje vykdoma 

JURGIS VĖTRA 

Lietuvius varu genant į kol-! niai į sieną. Miesto vykdomojo 
chozus prasidėjo didysis ant- j komiteto pirmininko pavaduoto-
plūdis į miestus. Ir šiandieną jis : jas A. Krulikas, vadovaujantis 

I nėra sustojęs, nors daromos kliu pramonei ir statyboms, šituos 
! tys kolchozus apleisti. Lietuvos priekaištus pavadino "nesuprar. 
miestai negalėjo arti pusės vi-; tančių žmonių" kalbomis. "Grio-
sų gyventojų sutalpinti. Butų , vėm ir griausim, — pareiškė jis. 
trūkumas ir šiandieną nepašalin — nes tai išsimoka ekonomis
tas. Dažnais atvejais šeima te- kai". Neseniai miesto tarybos 
gauna kambarį su teise naudo- i sesijoje panašiu tonu kalbėjo 
tis bendra virtuve. Tik komparti į ir Miestų statybos projektavi-
jos pareigūnai naudojasi išskir- į mo instituto Panevėžio skyriaus 
tinomis teisėmis. j viršininkas S. Katilius. Jis kartu 

Net šiose sąlygose miestų va- j yra ir miesto vykdomojo komi-
dovai tvarkosi be rimto numa- į teto nuolatinės statybos komisi-
tymo ir išmintingo planavimo. I jos pirmininkas. 
Panevėžyje neseniai atliktas ei- j — Mes kuriame ateities mies-
lės namų taisymas, naujų bu- tą, — mūsų pokalbio metu pa-

rius Arvo Horm, kuris taip pat j 30 savo parapijų, savo prad. im> 
yra Tarptautinio komiteto krikš-; kyklas ir savo gimnaziją, o 
čioniškai kultūrai ginti Skandi 
navijos sekcijos gen. sekretorius 

jai. Katalikų tarp estų tremti
nių yra apie 2,000. 

Stockholme — savo institutą. 
kur išeinamas estų kalbos, litera 

daugelio tarptautinių suvažiavi- j tūros. istorijos, geografijos, tei-
mų dalyvis į sės universitetinis kursas, taigi 

Jis Tartu universitete baigęs I yra humanitarinis ir juridinis fa į mai kaip ir Lietuvoje. Pirmąją 
ekonomines studijas ir pats bu- kultetas, kurie turi valstybės I trėmimųĮ bangą buvo is Estijos 

. , - ! nrmfl7ir.ta= teises išvežta 62,000 mūsiškių, o iš vi-
vęs pakviestas i profesūros per- pripažintas Lei&cs. -* 
sonalą. Estai Švedijoje turi dvi lei-1 ^ i _ ^ 1 ^ l k a i ^ r e m e _ ^ . S ? 

— Kokios žinios pasiekia iš 
Estijos? 

— Estijoje tie patys sunku-

tikrą sambrūzdi, nes daugelis į gyvens mūsų vaikai. Jeigu jiems 
paliksime tokį miestą — jie mū 
sų nepagirs". 

šeimų liko be pastogės. 

Grtovėm ir griansan 

tūkst. estų. Dabar mažiau be-
naikinimas. 

Su juo Chicagoje teko ilgėliau ; dvklas. Tremties metais jau yra 
išsikalbėti. Paklaustas apie es- išleidę apie 1.200 knygų. Origi- į vykdomas zmomų 

, - -,• - • , • • • v i ~,, *».̂ ™-,.-;« isi^^i^o > J žmogų sovietai dabar daugiau 
tus pabėgėlius Švedijoje, pasą-i nahų knygų a*mc>je išleidžia-,* * * darbo iė-
kojo: ima daugiau negu pačioje Es t i - | l m k f a »ureti_ kaip i darbo_je 

_ Estų Švedijoje yra apie joje. Per metus laisvame pašau į J į kūną reikra panaudoti uki-
25,000. Švedijoje trūksta darbo, iyje gyveną estai išleidžia apie fe**** ° " 3 ą £ ? ? £ 

- • i.- • -i-irv T *W;^-L~ ;xiQ^i^ Religija Estijoje formaliai leis-
jėgų, ir visiems pabege- {110 knygų, o Estijoje išleidžia- « J į į 
liams pavyko gana greit gau-ima tik apie 80. Švedijoj veikia t a - J * v l s k a s okupantų kontro 

* J to ihuojama. Į pozicijas pastatyti 
7 j okupantams ištikimieji, kurie 

ckozo pirmininko Zaikausko žinio- i labai retais atvejais apsieina be 1 z m o n įų laikomi valdžios parei-
3e- I religinių apeigų. Tai pripažįsta ir į ^ n a i g į f k u r į v e n g i a m a N ė r a 

'Zaikauską gerokai kamavo są- į "Tiesa 
iinė — .jis jautėsi darąs nusikalti- ', kaina' 

tame pat str. "Nuolaidos laisvės sakyti pamokslus. Baž-

Panevėžiečių sambrūzdis mus Rūtų trūksta, bet geri namai 
privertė dar kartą aptarti te- j griaunami 
nykštę statybų netvarką. Klau- I Namų statyboje nėra apgal-
simas ne naujas, bet iki šio me- voto plano. Autoriaus teigimu 
to nerastas išmintingo sprendi- \ žmonės lūšnose skursta, o geri 
mo. A. Marcinkevičius vaizdžiai namai griaunami, 
aprašo statybos vadovų nesuta- "Miesto centras. pastačius 
rimus ir statytos netvarką Pa- naujus daugiaaukščių gyvena-
nevėžyje (Tiesa, HI.18): į mųjų namų kvartalus, pasidarė 

"Panevėžyje mums pasakojo, gana kuklus. 
kad jau keleri metai miesto gy- Kokia gi išeitis? Miesto vyk-
ventojai kelia šiuos klausimus, domajame komitete teko matyti 
Viename susirinkime statybos aikštes užstatymo projektą. Pa
tręšto vyriausiasis inžinierius J. gal šį projektą beveik visi da-
Biekša griežtai pasisakė prieš bartiniai namai turi būti nu-
nepagrįstus namų griovimus, griauti. Ir tai, kaip matome, jau 
miesto žaliojo ploto naikinimą, pradėta daryti. 
Su nepasitenkinimu apie tai se-' šitoks skubotumas niekuo ne 
sijose ne kartą kalbėta. Tačiau. pateisinamas. Griaunami iš es-
jų pastabos atsimušė kaip žir-' mės geri namai. Dalis jų nau-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ i jai suremontuoti. Beveik iš nau-

mą, Bet negi uošve ant nugaros \ 
kryžių parsineš ? Davė ūkio maši-! 
ną, tegul važiuoja..." 

Taip kryžius, Viduklės kolchozo 
pirmininko mašina nuvežtas, išdy
go Viduklės kapinėse. 
Zaikauskas širdyje gerbia tikėjimą 

Anot š. m. kovo 14 d. "Tiesos", 
šis įvykis okup. Lietuvos žmonėse 
sukėlęs plačius komentarus: 

"Tai kas, kad j bažnyčią ne
vaikšto, tai kas, kad prieš kuni
gus kalba. Jo tarnyba tokia, tai 
jis taip ir daro... O širdyje jis ger
bia tikėjimą. Būtų kitokie laikai, 
jis ir pats tikriausiai prieš alto
rių atisklauptų..." 

Mes tikime, kad šie žodžiai, pa
skelbti "Tiesoje", atspausdintam" 
antireliginiame straip=n\-je, yra 
tikri ir išreiškia okup. Lietuvos 
žmonių tikruosius sielos atspin
džius. 

Iš to paties straipsnio sužinome, 
kad tik neseniai vieno Kauno dės
tytojo — ateisto vaikas buvo slap
tą pakrikštytas bažnyčioje. Apie 
tai, "Tiesos" žodžius cituojant, vi
soj okup. Lietuvoj su pasididžiavi
mu kalbama-. 

'"Tėvas dėsto institute, jie ne
gali viešai krikštyti vaiko, o šir
dyje ir jis nepriešingas..." 

Ypač sunku būna per lakiotu- į nyčios apkrautos baisiais mo
vės. Reiigiaiakai bematant susi- \ kesčiais, bažnyčių taisymas be 
renka ir tučtuojau atsiranda^ kry- Į g a l o brangus, ir tai reikia lauk

ti metų metus, kol ateis leidi
mas, kad bažnyčios pirma su
krinta, negu gaunamas leidimas 

įrašų. Mirė jo tėvas, ir jis norėjo, | jas pataisyti. Nėra religinių 

žiai bei žvakės, pasigirsta religi
nės giescnės... Kartą teko matyti 
vyriškį, kuris bėgiojo po Kauną. 
ieškoda.mas gedulingos muzikos 

testas, kuris susilaukė labai pla-, Jo perstatytas namas Nr. 11. 
' Tačiau pagal projektuotojų už

mojus jį irgi numatyta nugriau-
taus atgarsio. 

— Koks gyvenimas pačioje 
Švedijoje f 

— Gyvenimo standartas aukš
tas. Žmonėse vyrauja nepalan-'. 
kios nuotaikos bolševikams. 

kad prie jo karsto skambėtų ne I knygų, nėra kunigų seminari-1 Daug reikšmės turi, kad amžiais 
bažnytinės giesmės, o rimta (!) | 

l?bai 
JOS. švedams teko kovoti su rusais. 

stipri Bažnyčios įtaka daugumoj raudonųjų agentai. Da I kio skaičiaus jie pasiekė, kai pa-
voje. uudija ir šie žo- h f l r atidaromas susisiekimas; skelbė, kad partija bus savaran-

s S S S ; ineSs než lo i rka ip ' j^ l N a u J u Pabėgėlių į Švediją' Švedijos parlamente iš 384 narių 
padėti..." beveik nėra. Kurie atvyksta, tai | komunistų tėra tik 10, ir tai to-

Kokia s 
tebėra Lietu 
J e S u t J ^ S T ^ S ^ ^ ' t a r p Taiino ir Helsinkio. Ga! tuo ki««. r.,-, M a « « r , , - , ^ -
kai. Jie bsmatant p-ims iniciaty- būdu atsiras kas naujesnio. 
vą. o po to ir tavo vardą panau-1 „ . A . . . . „_ • . . D_> ^ i — g Svediioie veikia Baldos savo tikslams, šioje srit^jej * J JX" 
vyksta aršiausi ideologiniai susi- j tijos komitetas i 
rėmimai mūsų dienomis..." j _ T a i t o k s a i koordinacinis vie 

ti. Miesto vykdomojo komiteto 
vadovų, architektų, projektuo
tojų paaiškinimai dėl tokių už
mojų gana netvirti, o neretai 
net šypseną sukelia: girdi, mū
riniai namai aikštėje blogi nes 
kai kuriuose nėra vandentiekio, 
ir gyventojai vandens vaikšto 
per gatvę. Arba: blogos sanita
rinės sąlygos. Tai, žinoma, trū
kumai, cet jie pataisomi. 

Nugriauti didelio proto ir su
gebėjimų nereikia. Tuo tarpu 
Panevėžyje tai daroma su ner-

soma. švediška. Dabar jie siekia 
liaudies fronto. Įdomu, kad nei 
Danijoje, nei Norvegijoje parla
mente komunistų visai nėra. Ir j vingu skubotumu, pasakytume. 

._.__.„_. . . Švedijoje jie silpni, susiskaldę: užsispyrus. Kai kurie įrodinėda-
Eilinio š^os^enos okup. Lietuvos : n e t a s > jungia pabaltiečiams 1 vieni su kinais, kiti Chruščiovo: mi tariamą griovimo naudingu-

~ ' ' draugingus švedus ir estų, lie-1 šalininkai, treti antistalinistai. Į mą ir ekonomiškumą miestui, 
tuvių, latvių organizacijų atsto-' Religijos atžvilgiu Švedijoje žiūri į šį reikalą, kaip sakoma, 

tos pačios "Tiesos" iim reziuenuot 
žodžiais: 

"Eugenijus Zaikauskas nesuge
bėjo atsispirti — padėjo pagamin
ti kryžių. Nelengva buvo atsisa
kyti, o rezultatas — jis padėjo 
ideologiniams priešams..." 

Tokios tai sunkios kovos lauke 
stovi kat. Bažnyčia okup. Lietu-

vus. Švedų turima apie 40. Iš jų 
net 10 parlamento narių, kurių 
tarpe — liberalų lyderis ir bu-

turi nemažos įtakos faktas, kad iš savo varpinės, uzmJLršdami 
ten Bažnyčia susieta su valsty- valstybės interesus, 
be. Dvasiškiai gauna atlyginimą' Neretai visiškai geri uamai 

vęs konservatorių lyderis. Koitir- j iš iždo. iš dalies yra pasidarę vai griaunami tik dėl ansambtių. ne-
teto veikla — tarptautiniai ry- j dininkais, o su tuo ateina ir abe- sant būtinumo. 

', šiai. asmeniškos pastangos, ati-' jingumas. Bet yra viena grupė,!; Gyventojų skaičius auga ne 
voįe._Mes. bjsvjgjį ĮietatiHi, &&*• j tifiTramiĮ spaudinių skleidimas, i artimesnė katalikams, kurie ro- metais, o dienomis. Ir butų truk

do didesnį aktyvumą. ' sta. Praėjusių metų rudenį te-
J. Pr. ( N u k e l t a į 4 psl . ) 

Kaune nėra gedulingos muzikos į g i : m ė s kad ji kovo s dar nepralai- L a n k a n t i s Ca.ruščiovui, b u v o s u 
ira-»Ų imejo. kad jos jtaka tebėra _g> va. 

Blogiausia su laidotuvėmis. Jos į VI. Rm. organ izuo tas s t i p rus p n e s jį pro-

Spaudoj ir gyvenime 

OKUP. LIETUVOS KLEBONO BULVĖS, 
KAPINĖS IR KRYŽIUS 

• 

Per Ispaniją į Šventąją Žemę 
toje Žemėje yra keliosdešimtys kitokių katalikų vie-Į nešdama pasauliui, kad gimė tas. "'kurio karalystei 
nuolynų. nebus galo-'. Erodas davė įsakymą išžudyti Betliejaus 

Jeruzalės miestas skiriamas į dvi dalis: senasis j kūdikius. Šio karaliaus sūnėnas Erodas Agripa 44 m. 
ir naujasis miestas. Pirmą kartą atvykusiam maldi-; pravedė ilgesnę miesto sieną, kuri apsupo Kalvarijos 

Kvn. dr. J. Vrlutis 

1335 metais Neapolio karaliaus (vėliau Prancū
zijos) pagalba buvo leista pranciškonams atvykti į 

Viso laisvojo krikščioniškojo pa-| Kleboną* sodino bulves kapinėse Palestiną. Šie turėjo pakeiti daug vargo ir skriaudų, 
šaulio sekmadieninės? laikraščiui R u n i . . a r a p i ; j o s o k u p Lįe .! k a i n e t t i e P^tys Kristaus sekėjai graikai ortodoksai 
laidose atiduodama pagarba t i k ė j i - ; t " ^ l l r

l a h i a u įaudžialnc8 i r į iš pavydo pradėjo pranciškonams trukdyti. Reikėjo 
mui, atspausdinamas vienas Kitas. t e r o r

J
i z u o j a m o s Atsitinka taip. kad daug kantrybės ir meilės. Pranciškonų dėka Romos 

religines minties straipsniu n u t e i " j k u n i g a i n e b e t u r i ko valgyti. Pa - ! katalikai šiandien beveik visose Palestinos brangiose 
kias žmones dvasinei sekmadienio] , . . . . . . . , , w 1 
rtJ^iai luP10- Viduklės vals.. klebonas pa-1 vįet0vėse turi savo bažnyčias, koplyčias, rr.aldinin-

Komunistai bijo tikėjimo, nes. s i so^ in° į į T ? kapinėms pri j į£ kams namus ar net mokyklas. Tiktai pačios svarbiau-
. I -i- • .« , „ J « •'„„•• jsancioie zemeie. Bet tai pastebėjo, . _ _ . / . _ __ *[ _. , _ , 
jų žodžiais, religija yra opiume ; : v . d u k £ kolciįozo p i r m i n i n k a s Zai SK» bažnyčios, kaip Kristaus Grabo bazilika ir Bet-
m„.« i.»>t,uW nf.r.«7. T:,^., • konfis-»liejuje bazilika nėra vien Romos katalikų priž"" 

kapinių Ir kitos, atsiskyrusios krikščionių bažnyčio? 
graikai ortodoksai ir armėnai tu 
ruzalėj, kaip ir visoj Palestinoje, yra "Romos katalikų 
kitomis apeigomis, kaip pvz. graikai katalikai, ma-
ronitai. armėnai, sirai. chaldėjai, koptai. 

Po pranciškonų pirmieji į Palestiną (XVIII šimt.) 

ninkui į Jeruzalę. į senąjį miestą, ir ypač einant se
nąja Via Dolorosa gatve į Švento Karsto baziliką, daž
nam pereina per galvą ir širdį daug minčių ir išgyve
nimų. Kaip brangi ši šventa mūsų žemės centrinė vie
tai Kiek daug čia seniausių istorinių įvykių! 

Pirmieji seniausieji miesto gyventojai buvo no
madai, gyvulių ganytojai, vėliau - kananiečiai. ku-

kalnelį. taigi dabartinę šv. Karsto baziliką. Po Ero
do Didžiojo mirties Judėją, taigi ir Jeruzalę, valdė 
Romos paskirtas prokuratorius Pontijus Pilotas, ku
ris gyveno Cezarėjoje. prie jūros. Prie šio Jėzus Kris
tus viešai skelbė Dievo žodį. darė stebuklus, vaikščio
jo po Palestinos kraštą, buvo suimtas, pasmerktas ir 
nukryžiuotas. Šventas Dievo krauias. kurio šaukėsi 

Okup Lietuvos oficioze "Tiesoje j į į į į v fc W e b o n o b u l v e s konfis-»liejuje bazilika nėra vien Romos katalikų prižiūrima 
b t r s t ^ k i t o s - atsiskyrusios krikščionių bažnyčios, ypač 
temomis š m kovo 14 d (-sekma-!zeme P n k , a u S o 'ia»azral * kie- graikai ortodoksai ir armėnai turi dideles teises. Je 
.. - ,,„.-"' •'• 1 - j ^ - * • „„* „. Ibonas neturi teisės ten bulvių so-
dienio Tiesos laidoje taip pat pai 
skelbtas antireliginis straipsnis. paįdm 1-" 
vadintas "Nuolaidos kaina". Vos! Zaikausko istorija tęsiasi toliau. 
dešimčiai dienų praslinkus nuo Į Jo uošvė, bevaikščiodama po ka-
straipsnio pasirodymo, kada "Tie-; pines. pastebėjo gražų stilingą 
sa" oro paštu pasiekė JAV. jį per-Į kryžių. Panoro tokio kryžiaus ir! grįžo karmelitai, kurie ant Karmelio kalno (prie Hai-
skaitę, pamatom, kad tas antire-1 ant savo giminių kapo. Užsisakė j f0s uosto) turi savo didelį vienuolyną. Čia mums lan-
liginis straipsnis skelbia tikra tie-!kryžių pas meistrus, ir šie įį padą- j dantis, teko pasikalbėti su vienu vienuoliu karmeii-
s ą _ koks gyvas tebėra tikėjimas rė. Reik,a kryžių ******** J ka- p a l a r n a v U s i u maldininkams), kurio U*m buvo iš 
Dievu okupuotos Lietuvos žmone-. pmes O mašinos jos žento, kaip Į . «" . , , • , . „ . - , . 
se "Tiesa" skelbia, kieto ateisto, kol- i Lietuvos *ydų kilmes. Be sių vienuolynų, dabar s^efi-

riuos karalius Dovydas nugalėjęs paėmė miestą. Sa-' žydai, kad kristų ant šios tautos žmonių galvų, tik-
liamonas čia pastatė pirmąją bažnyčią, pastatė mies-' rai krito šiai tautai. Kai žydai sukilo prieš Romos pro
to sieną. Babilonijos karalius Nabukodonosoras 586 kuratorių Florą, atėjęs vadas Titus (apie 70 m.) už-
m. prieš Kristų Saliamono pastatytą bažnyčią sugrio- ėmė miestą ir sugriovė, bažnyčią sudegino, žydus 
vė ir žydus ištrėmė. Kai persų karalius Kyras 538 žiauriai išžudė, daugelį nukryžiavo, kitus ištrėmė. Tai 
m. prieš Kristų leido žydams grįžti atgal, sugriautoji buvo pati žiauriausia istorijoje bausmė, kuri buvo 
bažnyčia buvo atstatyta Zorobabelio. Graikų valdžio-i Kristaus išpranašauta (Luko 19. 43). 
je būdami žydai, vadovaujant broliams Makabėjams., Senojoje Jeruzalėj krikščionims yra daug vietų, 
sukilo (II šimt. prieš Kristų) išsikovoti daugiau lais-; kurios kalba apie Kristų. Švento Karsto bazilika gal 
vės. Dalinai jiems pavyko. Deja. po trumpo laiko, iškalbingiausiai kalba apie istoriškąji įvykį, Išgany-
63 m. prieš Kristų, žydai buvo nugalėti romėno Pom-1 tojo meilę, jo mirtį, prisikėlimą. Ant Kalvarijos kal-
pėjo, bažnyčia sugriauta. Apie 37 m. prieš Kristų j nelio 335 m. imperatorius Konstantinas pastatė ba-
Erodas Didysis, Romos paskirtas, atėjo į Jeruzalę, ziliką. Du kartu (614 ir 1009 metais) šioje vietoje 
prispaudė žydus, pasistatė karališkus rūmus, atstatė s bazilika buvo sugriauta. Po pirmojo Kryžiaus karo. 
makabiečių pili. vadinamą "Antonia". Dalinai, nore-j atėjus čia krikščionims, buvo pastatyta graži bazili-
damas įtikti žydams, leido, kad būtų atstatyta bažny-j ka. kuri iki šiandien išsilaikė. 
čia. Sis žiaurus valdovas dar buvo gyvas, kai stebuk
lingoji žvaigždė pasirodė virš Betliejaus miesto, pra- Į (Bus daugiau) 



PULK. K. ŠKIRPA-JUBILIATAS 
Jo 70-ties metų amžiaus proga 

DK. GR. V A L \ N ( 1 1 S 

Delsimas spręsti ir apsispręs-j apsčiai turime ir dabar, ir visad 
t i yra didžiausia kiekvieno va- turėsime j valias. Tai visi tie, 
do (politinio, karime ar versli-1 kurie skubina neigti originalią 
nio) silpnybė, sako psichologai, idėją, drąsią minti, pakilusią gal 
Iš kitos pusės, greitas sprendi
mas ir akcija yra pagrindinė 
kiekvieno vado savybė. Geriau 
blogas sprendimas ir nesėkmin
ga akcija, negu pasyvi rezigna
cija ir nieko neveikimas, — y-
ra psichologinis dėsnis. Vadai 
dažnai kaltinami ne dėl klaidin
gų sprendimų, nesėkmingų ak
cijų, bet dėl pasyvume, neveik
lumo. Sprendimų logika, akci
jos tikslingumas ar teisingumas 
teišryškėja tolimoje laiko per
spektyvoje, istorija sprendžia, 
kai tuo tarpu pasyvumą, spren
dimų ir akcijos baimę pasmer
kia jau pats gyvenamasis mo
mentas ir to laiko žmonės. Vy
tauto Didžiojo skaudžiai pralai
mėtas mūšis prie Vorkalos 1399 
metais arba Napoleono Water-
loo 1815 metais, tų vadų didybės 
aureolės neaptemdo. Gi Cham-
berlairi'o rezignacija Miunchene 
1938 metais, vos porai metų pra 
ėjūš- buvo pasmerkta, o vėlesni 
vadų neryžtumai. kaip Roose-
verto Yaltoje ir Trumano Pots
dame'; ilgiems laikams Įklampi
no vakariečių politinių kovų ve
žimus. 

Škirpa visad buvo kovos, ak-

sus. Drąs iam pavojai mažėja, 
kai arčiau j is prie jų prisiarti
na, o bailiam jie didėja, kai to
liau nuo jų bėga — kalbėdavo 
Lietuvos kar iuomenės savano
ris N r. 1. 

Jei Škirpą pasvertum. tur 
būt, jo kariškoji asmenybės pu
se nusvertų jo diplomato poli
tiškąją pusę. Bet ką gi aš galiu 
žinoti nė "sumaniu atsargos ei
liniu1' nebuvęs. Atsitiktinai te-
patyriau, kad Škirpa yra vadas 
visa prigimtimi, visais narve
liais ir krauju, š iuo metu tar-

Teturiu visai kuklų norą, šia t u m n u Q g c e n o s n u l i p ę s a k t o . 
viena mintimi garbingojo ju - : r i u g n e a b e j o j u atsiminimus ra-
biliato 70-jį gimtadienį atžymėti. . Q į r CTal r ū s t a u j a i __ k o k i a čia 
Tenoriu Šia proga tik prisiminti s u į a k t i s t i k 7 0 m e t ų ! Dar toli 
anas berlynimų kovų kentėjimų; ^ į k į . . V i s l o s s tebukladario" 
dienas, kai Aktyvistų fronte i . . W e y g a n d o 9 g _ n i ų paskutiniųjų. 

; Rašys apie jį kada nors kariš
kiai, diplomatai ir politikai Ka
d a ? Gal už 20 metų. kaip ir apie 
kitus didžiuosius, prie kurių jis 
priklauso. 

Šia proga išvardinkime bent 

vą žemyn spausti, ku; ių verti
nimo kriterijai "t inka" visiems 
žmonėms ir visiems laikams. 

Mūsų kolonijose 
Rockford, 111. 

R. Kezys ir A. Vodeckas privačiai diskutuoja kolonializmą su vakaro 
prelegentu J. Mizenga New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus 

Lietuvos laisves kova turi būti 

vykdoma visais frontais 
Lietuvos okupacijai baigianl I Pobūvio tikslas buvo pristaty-

tuanistinės mokyklos vaikučiai. 
Išpildė vieną dainą su soliste 
D. Zakaraite, jai pačiai gitara 
pritariant. Kitoms dainoms va
dovavo R. Jarošekaitė. Ji pati 

d i e n a i ^ V a s a r i o lŠ~«L rninė-1 pianinu akompanavo. Visos dai-
jimą'privažiavo iš visų kampų ; navo labai grazaai ir jausminga, 
senųjų ir naujųjų ateivių. Lie- Po j * atėjo Rockfordo klubo 
t u v į klubo didimji salė buvo vyrų choras, kuns gražiai su-

' dainavo 4 damas ir vieną bisui. 

Sėkmingiau negu visada 

Kadangi pasitaikė labai graži 

pilnutėlė. 
Inž. Br. Nainys pasakė laba: 

gražią pagrindinę kalbą. Jo kal
ba publika buvo patenkinta, nes 
kalbėjo trumpai ir įdomiai. Už 

O dr. V. Pliopiio jauniausias 
sūnus Linas pasireiškė kaip ge
ras deklamatorius. 

Po programos visi linksmai 
ką iš publikos susilaukė stiprių vaišinosi prie mūsų šeimininkių 
rankų plojimų. Alto sk. pirm 
J. Bacevičius keliais stipriais žo 
džiais atidarė susirinkimą ir 
programą vesti pakvietė G. Špo
kaitę. 

Skautai įnešė vėliavas, kas 
padarė gražų įspūdį. Skautai su 
vėliavomis išsirikiavo ir sugiedo 
t a Amerikos ir Lietuvos himnai, 

jo t i tulus" ir kalendorines su- 25-sius metus, laisvės p r ag i ed ru l i afrikiečiams Lietuvos, kaip I Pagerbti kariai ir partizanai žu-
kaktis . ir ta i j au pripildo vi- Hų dar vis nematvti. Rusiškasis rusiškojo kolonializmo aukos, pa į v ? •* Lietuvos laisvę. 
dutinišką s traipsni . 

Titulai. P i rmasis Lietuvos ka
riuomenės savanoris . Vyties kry 
žiaus kavalierius, faktinasis Vii 
niaus komendantas , Vilniaus ba 
taliono vadas. I-jo, 5-jo ir 13-jo 
pulkų vadas, St. Seimo narys . 
Gen. štabo I I skyr iaus viršinin-

K. škirpa k a s_ Gen. štabo viršininkas — 
kariuomenės vadas , Karo at ta-

vado slenkstį peržengęs prašiau che įgaliotas ministeris Genevo-
pasakyti ir įsakyti, ką turiu da-1 je, Varšuvoje ir Berlyne, Lie-
ryti, kad Lietuvai bent kuo pa- \ tuvos Aktyvis tų fronto vadas. 
sitarnauti galėčiau. Ar karino-

ciios, sprendimų žmogus. Tai ti- j m e n ė j e t a r n a v a i ? Ne. atsakiau 
piškas vadas,' turįs vado savybių j D r . Mikulskis teisiuose anuo- ! m.) 
su kaupu, bet neturėjęs saly- m e t p a s a k ė . kad separat is tas į 
gų jomis pilnumoje pasireikšti, j ž e m a i t į s d a r g i plačiapetis. Lic-! 

tuvos kariuomenei netinka. Gal i 
ką parašyti, surašyti ar š ia ip : 

kokį darbelį...? Kariškos nega
lios sugėdintas teiravausi. Ra-

Laikinosios Liet . vyriausybės 
ministeris pirmininkas (1941 

Iškeikime vėliavą Gedimino kai 
ne (l9W**ni.);« nesvarbu kad 
priešų armijos prie Vilniaus var
tų, atmeskime lenkų ultimatu
mą (1938 m.), žygiuokime į Vil
nių (1939 m.) pirma negu kiti 
(sovietai, vokiečiai) ten atžy-

moku, darbelių ne-syti as pats 
turiu, o tik didelius darbus — 
eiti. kovoti, gyvybę rizikuoti, • 

giuos. Sudarykime nepriklauso-1 š k i r p a a t s a k ė Kepdamas užeiti ; 

mą vyriausybę vokiečiai leidžia Į k i t ą k a r t ą T a s k į t a g k a r t a į ; 
a r neleidžia T1941 m.) U 1 Tai •. n e t r u k u s a t ė j 0 . Atėio kaip t ik 

Sukaktys . 70 metų amžiaus 
(gimęs 1895.11.18 Saločių valsč.. 
Biržų apsk r i t y ) . 50 metų kai 
baigė Mintaujos realinę gimna
ziją. 45 m. nuo išrinkimo į Steig. 
seimą. 40 metų kai baigė Belgi
jos Karo akademiją, 25 metai 
kai suorganizavo Lietuvai lais
vinti Aktyvistų frontą ir jam 

okupantas niekam netrukdant tę dėtį. Taip pat buvo suteikta pro 
sia sistemingą lietuvių tautos ga pašnekėti afrikiečiams apie 
naikinimą. Didieji pasaulio galiu jų kolonialinę padėti. Už afri-
nai vengia tarpt autiniuose fo- kiečius kalbėjo jaunas Mozam-
rumuose minėti rusiškąjį kolo- fcique tautos atstovas Joseph 
nializmą ,nors patiems lietu- Mizenga, atvykęs į JAV studi-
viams j i negaili pareikšti viltin- juot i politinius mokslus JAV 
gų žodžių Lietuvos laisvės rel- Valstybės Departamento lėšo-
kalu. Vien tokiais žodžiais mes, | mis. Drauge jis yra Mozam-
deja, negalime pasitenkinti, biąue išsilaisvinimo organizaci-
Mums reikia konkrečių žygių.I jos aktyvus narys. (Mozam-
kurie pasaulinė:.- plotmėje at- bique pietryčių Afrikoj yra Po r 
skleistų Rusijos imperialistinį tugalijos kolonija, 7 mil. gyven-
veidą. ir būtų imtasi r imtų pa-, t o jų ) . J i s pateikė visą eilę pa
s tangų šią didžiausią kolonialinę vyzdžių, kaip portugalai išnau-
imperiją grąžinti į jos teisėtas doja vietinius afrikiečius, kaip 
ribas. apkrauna nepakeliamais mokes-

Sulaukti kitų pagalbos pirmo- \ čiais, neprileidžia prie geresnių 
je eilėje turime patys įtempto- \ darbų, užkerta galimybes siekti 
mis jėgomis šioje kovoje daly- aukštąjį mokslą, 
vauti. Mūsų pareigos yra aiš-' 
T îos — visomis įmanomomis 
priemonėmis nuolatos įrodinėti 
laisvajam pasauliui lietuvių tau
tos teisę ir norą. a ts ta tyt i ne-

Minzenga nesigynė ,kad Mo-
zambiąue laisvės kovotojai gau
na paramos ir iš komunistinių 
valstybių, tačiau jis užtvirtino, 
kad nei Rytų. nei Vakarų para
ma neduoda jokios teisės vie
niems ar kitiems kištis į Mo-

Škirpos šūkiai ir veiksmai. 
Politiniai nelogiška, netikslin

ga — šaukė jo kritikai. Tai sa- į 
vižudystė — kalbėjo bailiai. Kas ! p> ^ . 
nekovoja, su tuo niekas nesis
kaito, kas kovoja apie pralai-1 
mėjimą negalvoja — Škirpa įti-: 
kinėjo. Daugumos jo siūlymų a- -
nuomet nepaisyta, nesiryžta, 
pralaimėta. Gal ir jis būtų pra-
laimėjęs, bet "suomiškai" pra- ; 

laimėjęs. Kovojantis pralaimi : 

tik laikinai, nekovojantis kapi
tuliuoja visiškai. Pirmojo pra
laimėjimas dažnai tampa laimė
jimu (suomiai išsaugojo laisvę), 
antrasis kovos daug sunkesnę 
kovą ateity, kad atgautų pra
rastą laisvę praeity (lietuviai). 

Tai Škirpos samprata, kuriai 
negalima nepritarti. Ją patvirti
na pats gyvenimas, tur būt, vi
suose frontuose. MacArthuro 
tezė "laimėjimas neturi pakaita
lo' ' prieštaravo Trumano politi
kuotai "karo rizikos baimės" 
tezei. Rezultatas — padėtis be 
išeities Tolimuose Rytuose. 

Mažu tautų kariniai-materiali-
niai pralaimėjimai krauna joms 
moralinius kapitalus ateičiai, be 
kurių jos laisvės niekad ir netu
rėtų. Niekada gyvybės auka, 
kad ir pralaimėtos laisvės kovos 
lauke, nėra be reikalo. Ji neša 
dividendus ateities kartoms. 

Kurį laiką buvau prisiglaudęs 
jubiliato mieloje šeimoje Ber
lyne, globotas ir "gydytas" nuo 
nacinių "žaizdų" tuo metu, kai 
ir jis pats kentėjo "išgyventas" 
iš Lietuvos teritorijos — pasiun 
tinybės rūmų. 

Kliausiausi jo samprotavimų, 
stebėjau jį akcijoje ir abiem ža
vėjausi, nors jo kai kurios kari
niai politinės koncepcijos man 

priklausomą Lietuvos valstybę, 
vadovavo, 20 me tų nuo to l a i - I Bet kokios pastangos šia kryp-
ko kai amerikiečių kariuomenė i tirm y ra rerrtinos. Ypatingai z a m b i r d k a l u g _ J o k i .. t £ 

išlaisvino jį iš internuotųjų sto- nauji kovos metodai, atitinką | ̂ .^, \ , ^ ^ ^ ^ a ZZttZ Z 
vykios Eisenbergo pily ii 15 me- besikeičiančią valstybių sąran-
tų kai d i rba Kongreso bibliote- į gą, y r a sveikintini. 

'•• koje VVashingtone. 

Duokite man nors dešimtada-

tada kai atsirado degantis rei
kalas susirišti su Kaunu po to, 
kai Gestapo išskraidino ten gcn. 

Š. labai nerir^avo. 
"Ambasadoriaus" uždavinį ' 'sėk į 
mingai" atlikęs gavau ir kitokių ii šių titulų ir nuopelnų. Ilgiau 
visokių uždavinių Visi jie anuo- ~: sių metų mielam pulkininkui ju-
mei buvo su gyvyb ' s rizika su- ; biliatui. Leiskite čia prijungti i r 
rišti. Per plauką ir savąją teis- "sužeisto kareivio" negęstantį 
gelbėjau, giltinei į pačius rlan-i dėkingumą "samari j ie te i" po-
tis atsirėmęs. I r čia Škirpa tei- niai Škirpienei. 

Toki naują kovos frontą yra 
užėmusi iš jaunesnės kartos vei
kėjų sudaryta Antikolonialinė 

rėjų" Mozambkme sukilėliai ne
priima, ir jokių įsipareigojimų 
paramos davėjams nedaro. Dėl 
komunistinės paramos priėmime 
vargiai ar galima kaltinti afri
kiečius. Jiems vakariečiai—taip 

Aukų rinkimą pravedė A. Po
cius, D. Bielkuvienė su kitais 
pagal': ininkais. 

Po pertraukos buvo perskai
tytos rezoliucijos prezidentui, 
sekretoriui, Jungt . Tautų sek
retoriui. Visos rezoliucijos buvo 
vienbalsiai priimtos. 

Meninėje dalyje pasirodė Li-

skaniai pagamintų valgių. 
Rockfordas aukų tesurinkda

vo t ik po $700 - 800, o šiais me
tais surinko visą $1,000, kas ir 
buvo pasiųsta į centrą. 

Žmonės aukas skyrė su di
džiausia nuotaika ir linkėjo, kad 
greičiau raudonieji su visais jų 
pakalikais būtų iš mūsų mielos 
tėvynės Lietuvos išvyti. Augis 

PRARADO SVORĮ IR 
HUMORĄ 

Sovietų Sąjungos nuverstasis 
diktotorius Chruščiovas, kaip 
skelbia jį mačiusieji, praradęs 
apie 50 svarų svorio ir neturįs 
humoro. Manoma, kad jį grau
žia mintis, kodėl j is nenujautė 
kur jo priešai ir jų nesušaudė 
dar būdamas valdžioje. 

mokslus St. John ' s universite
te, Brooklyne. J i s pabrėžė lietu
vių tautai daromą skriaudą, ne
liesdamas konkrečių pavyzdžių, 
bet teisiškai ir istoriškai įrody
damas lietuvių teisę į nepriklau 
somą gyvenimą. 

Po pašnekesio vyko formalios 
diskusijos, kuriose aktyviai da
lyvavo A. Budreckis, A. Vedec-
kas, J. Miklovas, A. Gureckas, 
V. Valaitis, R. Kezys, pora juo
dukų (vienas iš Angolos) ir kt. 
Diskusijos buvo tęsiamos prie 
kokteilio iki vėlaus vakaro. 

Remias Kezys į I 

SIUHTINIAI Į LIETUVĄ 
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI 
Licenzijuota lietuvių įmonS regis

t ruota T".S. Depart. of Justice 
COSMOS PARCELS EXPR. CO. 
MARQUETTE GEFT PAR. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic, 111. 

WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chic, UI. 

CA 5-1864 
• M U S PASIRINKIMAS me

džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių labai prieina
momis, žemomis' kainomis. Laike 
3—4 savaičių pristatome Lietuvoje 
automobilius, šaldytuvus, dviračius, 
akordeonus ir kitus stambesnes 
prekes. Kreipkitės j mūsų lietuvių 
bendrovę, kur i turi teisę siunti
nius siųsti be tarpininkų, tiesiog 
iš Chicagos j Lietuva. 

Vedėjai Edv. tr Vyt. Žukauskai 

j aunimo lyga. Vienas is sios iy .. . . T. . . . 
A., , . v, . . T . A__JUI; kaip mums rusai. Jie. taip kaip 

gos tikslų yra ieškoti Lietuvai r * , . . , ' , . -5 _ . . . . , - _ . _, „_. :r mes. naudojasi bet kieno pa-draugu. nauiai įsikūrusiose ar . %T « .... . , ., . « \c a „ \^ i r ama savo krašto laisvei atgau-besikunanciose Afrikos— Azi- • . ^ & 

ti. Jeigu kokm stebuklingu bū
du Raudonoji Kinija pasiūlytų 
lietuviams išeivijoje paramos 
vesti anti-rusišką propogandą, 
manau, ir mes tokios paramos 

jos valstybėse, ir taip pat Įrody
ti šioms valstybėms, kad Sov. 
Rusija yra tikrai kolonialinę 
valstybė. Tuo pačiu Lyga iš 
principo pasisako ir prieš Vaka- . . . 
v , * . ,. T i - „„ ua neatsisakytume, iei jie nereiks-
rų kolonializmą, kiek jo yra be- ' . J J 

Dfa&aaijoae apie kolonializmą (iš d. j k.) lietuvių prelegentas dr. L. 
Sabaliūnas, afrikiečių prelegentas iš Mozambique J- Mizenga. ir dis
kusijas pravedęs stud. Griškelis. Nuotr. R. Kisieliaus 

TŪKSTANČIAMS TRŪKSTA BUTŲ 

ko 
i Atkelta i= 3 psi > 

domėtis avariniais namais. 
A. Krulikas, A. Brazys, S. 

i Katilius buvo karš t i šalininkai. 
Tokių dar daug, ir ten nepaly-Į kad reikia nugr iaut i dabart ini 
ginamai blogesniucse butuose ; "Garso" kino t ea t r ą ir toje vie-
gyvena žmonės. O suteikti j iems i toje pas ta ty t i 800 vietų plačia-
geresnius butus vis dar nėra Į ekrani kino teatrą . I r čia vėl 
galimybės. Pasakykite, miesto < blaiviai nepagalvojo: a r yra p ra 
vadovai, projektuotojai, archi
tektai: kaip jie gali suprasti jū
sų užmojus ir veiksmus, maty
dami griaunant gerus gyvena
mus namus?!" 

Iv miesto planavimas 
neapgalvotas 

Miesto neapgalvotam nlanavi- š a l i d a r n S a i s t o v § t i 

smė gr iaut i kino teatrą ir jo vie 
toje pas ta ty t i kitą. kai šalimais 
— d a r du kino teatra i , iš kurių 
vienas plačiaekranis. Tuo la-

j likę. į 
Kadangi daugelis šių valsty-

jbių y ra patyrę kolonializmo jun 
! gą, ta i su jais lengva rasti ben
drą kalbą, šnekant api e rusiš-

i kąjį kolonializmą. Kai kurios iš j 
I šių valstybių jau sukasi Sovieti-1 ^F= 
jos ar Raudonosios Kinijos or
bitose. Su tomis, žinoma, jau ne 
bendradarbiauti, bet kovoti be
lieka. Tačiau daug iš jų simpa
tizuoja Vakarų demokratijoms 
arba nuoširdžiai siekia nusikra
tyt i Rytų ir Vakarų įtakos. Su 
šiomis valstybėmis lietuvių iše^-
vijai palaikyti draugiškus ryšius 
gali būti labai naudinga, ypatin
gai siekiant išjudinti Lietuvos 
reikalą Jungtinėse Tautose, kur 
mūsų laisvės pastangos iki šiol 
buvo labai apleistos. Gi šioje in
stitucijoje Afro-Azijos valstybės 
tu r i neproporcingai didelį balsą. 

Kadangi naujųjų Afirkos vals 
tybių reprezentantai koncentruo 
jasi New Yorke, t a i natūralu. 
kad ir lietuvių grupė, siekianti 
juos įtaigoti. Įsisteigė New Yor 

tų pretenzijų ką nors laimėti 
mūsų laisvės sąskaiton. 

Lietuvos padėtį puikiai pa
ruoštoj paskaitoj pristatė dr. L. 
Sabaliūnas .dėstąs politinius 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI. 

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namui page
rinimui ir papuošimui. 

K O S T A S B U T K U S 
Telefonai: LUdlow 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PKospect 8-2781 rytais ir vakarais. 

STANDARD FEDERAL 
S AV I NG S & LO AN ASSOC1ATION 

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — VIrginia 7-1141 

biau, kad " G a r s a s " — didžiulis 
ir da r palyginti neblogas pasta- į e Tačiau Antikolonialinė lyga 
t a s : šiek tiek paremontavus, j i s ' 

tada. kaip ir kitiems anuomet, i mui pavaizduoti autorius patei-
sunkiai virškinosi. Tačiau šian
dien, dvidešimtmečiu vėliau. 

kia įtikinamus pavyzdžius: 
"Politechnikumui, kuris dabar 

Škirpa darosi vislab teisus, kaip; statomas nugriautų namų vie-
teisiu pripažįstamas jau ir "fan-j toje. patogiau buvo nuošalesnė 
t a s t a s " Pakštas. Ir vienas ir ki-' vieta, o ne miesto centras Da-

Panašiu būdu mėginama pa
teisinti ir kitų pastatų griovi
mą. Vadovaujant is tokia logika, 
reiktų nugr iaut i visus senus pa
s ta tus , kurie reikalingi remon
to vien tik todėl, kad jie sta-

planuoja išplėsti savo veiklą ir 
po kitas kolonijas, įtraukiant 
politiniu veikimu suinteresuotus 
jaunesnės kartos veikėjus. 

Vienas lygos suorganizuotas 
viešas afrikiečių — lietuvių su
sitikimas įvyko kovo 19 d. Car-
negie Eudowment patalpose. 

t a s juk buvo puolami, kontro- bar ir miesto vadovai sutinka, i tyt i pagal senus projektus ir. I priešais Jungtinių tautų pastatą 
veršiniais apšaukti. Abiejų gar- kad padaryta klaida, pradėjus \ atseit , neat i t inka šių dienų rei- New Yorke. Nors dalyvių gausu-
bei tačiau šiandien turime pri- čia statyti politechnikumą; šių{ kalavimų. Miesto vadovai, a r - jmu šis susirinkimas nepasižy-
pažinti. kad jų kritikų būta ne j rūmų toli gražu jau nepakaks, i chitektai . projektuotojai pamirš mėjo, tačiau jis suteikė puikia 
pirmosios (aro perspektyvos), ir teks naujus pas ta tus s ta ty t i i ta . kad Panevėžyje butų t rū- progą patirti afrikiečių nuota'-
o tik antrosios (varlės perspėk- kitoje vietoje, nes čia plėstis jau : kūmas dar skaičiuojamas ne i kas , o taip pat supažindinti juos 
tyvos) kategorijos. Pastarųjų nėra kur. [dešimtimis, o tūkstančiais". įsu Lietuvos padėtimi. 

TURTAS — #90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4l/* % visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

V A L A N D O S : 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro 

Antradieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama 

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKCEWICH, Jr. 
Prezidentas 

y/ 
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| PAREMKIME JAUNIMO LIETUVIŠKĄJĄ SODYBĄ DAINAVĄ | Programą išpildo žinomi me-

! Dainavos stovyklos koncertas-vakariene il^iTiiSrf: 
% T̂T I m uz . VI. Jakubenas, akt. 
S ĮVYKS JAUNIMO CENTRE ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO MĖN. 3 D., 7 V. VAK. K. Veselka. 

BOSTONO ŽINIOS 
M E N I N I N K A I EB 

V I S U O M E N Ė 
Kultūriniam suba tvakary , ko-

kovo 20 d., r a šy to j a s Stasys San 
tvaras priminė baisią dvidešimt 
penkių metų sukakt į , kurią oku-
puotoj Lietuvoj bolševikai ren
giasi iškilmingai ir su nepapras
ta pompa a tžymėt i . O mes, tu 
rėtumėm primint i t ą sukakt i vi
sam pasauliui, kaip vieną iš bol
ševikų baisiųjų darbų. Iki dabar 
girdisi t ik Chicagos pasirengi
mas su Verdi ir Maikaičio mu
zikos garsais , kur iuos turė tų iš
girsti ne t ir Bostonas , ten da
lyvaudamas. 

Knygų pasau ly je : praeitą sek 
madienį, su solistes Lilijos Šu
kytės koncer tu buvo iškilmin
gai įteikta D r a u g o romano pre
mija Albinui Baranauskui To
liau San tvaras paminėjo ir api
būdino prof. An tano Maceinos 
"Niekšybės pas lap t i s" , Alės Rū
tos "Gyvenimo laša i" ir "'Kelias 
į kairę". Sūduvio "Vienų vieni" 
ir šaulių leidinį "Nepriklausomai 
Lietuvai". 

Be to , nuo balandžio 24 iki 
gegužes 2 d. b u s Adomo Galdi
ko paroda, 474 E . 4 th St., So. I 
Bostone, Tau t inės s-gos namuo-1 
se. j 

Subatvakar io prelegentas Vin į 
cas Rastenis kalbėjo apie meni- \ 
ninkus ir visuomenę, š i paska i - ; 

ta. ta i esą užrašai , padaryt i i 
prieš 6 - 7 m e t u s iš oirmoio Ben \ 
druomenės seimo ir t am reikaluij 
skirtos seimo sekcijos. Kul tūros 
sekcijoj buvo ka lbama dausdau 
apie patr iot iką, negu apie kūry
bą. Arg i menin inkas nėra visuo 
menės dalelė? Koks gi y r a ry
šys t a rp vienų menininkų su 
kitais? Menininkas yra vienas 
iš mūsų, k i ta ip ta r ian t , t o s pa
čios visuomenės dalelė. Tik gal 
kiekvienas iš jų y r a kitoks ki tų 
menininkų ir jų kūrybos atžvil
giu. Jeigu ra šy to jas skaito ir 
vert ina tik savo pa ra šy t a s kny
gas ir nesidomi kitų kury c a ir 
raštais, ir jeigu menininkas nesi 
domi ir neperka knygų ir kitų 
sukurtų m e n o kūrinių, t ada ko
kia gali bū t i jo ka lba ir apie ki
tų nuosmukį? Argi gali kalbėti 
apie nuosmuki tas , kuris skai to 
laikrašty t ik tą vietą, kur y r a 
paminėta jo pavardė , o meninin
kas pe rka knygą t ik todėl kad 
knygos viršel is y r a jo p ieš tas? 

A r visuomenei reikia kūrybos 
ir meno? A r šalia kasdieninės 
duonos d a r reikia ir dvasinio 
peno? Kokios kūrybos reikia 
žmogui i r koks kūrėjas tur i bū
ti? Ar "kūrė j a s " , tikįs t ik savi
mi i r galįs mulkint i kitus, t u r i 
būti ve r t i namas? I r da r daug 
kitų klausimų kėlė ir nagrinėjo 
prelegentas.» 

Visoks m e n a s ir kūryba rei
kalinga. Lygia i t iems da lykams 
reikalingas žiūrovas, k lausyto
jas, ska i ty to jas . Bet tie daly
kai turi bū t i kaip deguonis, ku
ris duoda liepsnai degimą. Ta
čiau reikia kūrybos ir meno, ku
riuos žmonės supras tų ir kur ie 
kutentų jų skonį. Prėski ir gai
žūs dalykai nemėgstami. Žino
ma, negal ima pasilikti sust ingi

me ir lygiai be skonio. Be nau
jovės būtų tik rutina. Tačiau 
negal ima staigiai pakisti prie ko 
gomurys dar nėra pripratęs. 

Visuomenės skonį reikia pa
t r a u k t i ir auklėti. Bet tai at-

pagamintas. Modeliuotojos dė
vėjo savo pačių, savo mamyčių 
ir kitų pasiūtus rūbus. Pačk>s 
mažiausios modeliuotojos ėjo į-
sikibuslos savo močiutes, mar.y 
tės ar sesutės rankos. 

Modeliavo: Daiva ir Ramunė 
Kleinaitės, Asta Danosaite, Dai
va Izbickaitė, Danutė Paliulytė. 
Giedrė Karosaitė, O. Ulevičie-

likti reikia mokėti. Už ta t už į n ė , Daiva Mučinskaitė, Giedrė 
nuosmukį suvert imas kaltės t ik Galinytė, Silvija Kriščiukaitytė. 
spaudai yra dar didesnis nuo- į i r e n a Manomaitienė, Šležaitė 
smūkis . 

Kodėl menininkai kuria? 1945 
metais , kažin kur Rusijos gilu
m o j Salomėja Neris parašė, kad 
lakštingala negali nečiulbėti. Tai 
y r a kūrybos akstinas, nors kar
t a i s j is būna didesnis net ir už 
sugebėjimus. 

Tačiau dažnas iš mūsų gyve
name jau tik kasdienine duona. 

Toliau prelegentas dar paly
gino procentais knygų t iražus: 
mūsų tremties su okupuotos Lie 
tuvos ir net angliškai kalbančio 
pasaulio. 

Ši paskai ta buvo neeilinis žvil 
gsnis į mūsų kultūrinį gyveni
mą, nors ir be receptų jo atei
čiai. P . Žičkus 

KONCERTAS 
JAUNIMO NAMAMS 

Gegužės 2 d. 4 vai. p. p. įvyks 
dviejų solisčių — Prudencijos 
Bičkienės ir Stasės Daugėlienės 
koncertas. Koncerto pagrindinis 
t ikslas — padėti pastatyti jau-

i nimo namus, kuriuos stato lietu-
i 

\ vai tės seselės Putname. 
Mes visi žinome tų namų :ū-

j t ina ir skubų reikalingumą. Ta- j 
i člau šalia šio svarbaus re :kaio, 
: mes visi pasidžiaugsime dainos 
j menu. Abi solistės nebereikalin-

gos pris tatymo, nes jų balsai 
visiems y ra pažįstami. 

Koncertas įvyks Lietuvių Pi
liečių d-jos auditorijoj, So. Bos
tone. Nepamirškime koncerto 
datos ir svarbos. 

LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ 
PARODA 

Bostono vyskupijos katalikų 
centro vitrinos lange, 49 Frank-
lin st„ Bostone (prie Filines ir 
Raymond krautuvių) , bus lietu
viškų kryžių paroda. Paroda 
prasidės Verbų sekmadienį, ba
landžio 18 d. ir tęsis dvi savai
tes . 

Parodą organizuoja Lietuvių 
B-nės Bostono apylinkė. Paro
doje bus prof. Igno Končiaus 
inž. Eugenijaus Manomaičio ir 
ki tų darbai. Bus įstatytas ir Lie 
tuvos žemėlapis. Langą deko
ruoja dail. Julius Špokevičius, 
o užrašus da ro dail. Vytautas 
Dilba. Darbui talkininkauja 
skautai . 

Tas katalikų centras y ra pro
jektuotas inž. Eug. Manomaičio. 
Viduje yra didelė mozaika, pa
da ry t a dail. Kašubienės. 

Tą vietą aplanko tūkstančiai 
žmonių. Jie turės progos susi
pažinti su retu lietuvišku reli-

(pati mažiausia), Milda Dašy-
tė, Laima Paliulytė, Danutė Bal 
tienė su dukra. Jūra Gallnyte, 
Aldona Malėnaitė, Irena Galinie
nė, Teresė Paliulytė. Kai kurios 
modeliuotojos keitė rūbus ir mo 
deliavo po keletą kartų. 

Kai kam gali atrodyti, kad ši 
paroda tai bereikalingas laiko 
gaišinimas. Taip nėra. Viena, 
čia parodomas moters menas pa 
sipuošti, o antra, iš šios parodos 
surinkti pinigai eina ligonių ir 
senelių šelpimui už Amerikos 
ribų. 

SMUIKO KONCERTAS 

Mūsų iškilusis smuikininkas 
ir nepavargstantis lietuviškos 
muzikos puoselėtojas Izidorius 
Vasyliūnas rengia smuiko kon
certą Jordan Hali, Bostone, ba
landžio 30 d., penktadienį. 

MIRTINGUMAS ŠIRDIES LIGOMIS 

JAV-se y ra didžiausias pro- gijos. Reikšminga, kad laikotar 
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centas mirštančių dėl širdies 
atakos ir kraujo indų kaip bet 
kuriame kitame pasaulio kraš
te. Iš šimto baltųjų vyrų, sulau
kusių 50 m. amžiaus, metų be- j jų moterų 
gyje net 50 gauna širdies koro
narinės arterijos ligą. JAV yra 
21.500,00 suaugusių, kurie tu
ri arba širdies ligą arba aukštą 
kraujo spaudimą. Į tą skaičių 
neįeina jaunesni kaip 18 m., taip 
pat neįeina aukos kraujo išsi
liejimo smegenyse ir nepriskai-
oma dar 13,000,000, kurie įta

riami turį širdies ligas. 
Nežiūrint tų aukštų skaičių, 

mirtys nuo širdies ligų mažėja. 
Tarp 45 ir 65 m. baltieji vyrai 
ne tik mažiau serga širdies li
gomis už nebaltuosius, bet net 
ir už nebaltąsias moteris. Tarp 

kų būna 10, o t a rp 60 m. sulau
kusių — 20. 

Didžiausias mir t ingumo pro
centas širdies ligomis y r a Co-
lumbijos distrikte, South Caro-
linoje, Nevadoje, Rhode Island, 
Pennsylvanijoje, Maryland, N . 
Carolinoje, Illinois. Mažiausias 
— New Mexico, Aliaskoje, 
Utah, Colorado, Idaho. 

Daugiausia širdies a t a k a s 
gauna tie, kurių aukš t a s k rau jo 
riebalingumas ( tur i daug iau 

narine širdies liga per metus į kaip 260 miligram. cholestoro-
miršta 14,100 amerikiečių, o p o ) , kurie daug rūko cigarečių, 
tarp 45 ir 65 jau 137,000, o 65; kurie tu r i aukštą kraujo spaudi
ni, i r daugiau amžiaus metų per! mą. 
metus miršta net 376,2,00. J- Daugi. 

py t a rp 45 ir 54 m. amžiaus bal
tųjų vyrų mirtingumas korona
rinėmis širdies ligomis yra pen
kis kar tus didesnis kaip baltų-

Dėl širdies įvairių deformavi
mų net vaikų iki 5 m. amžiaus 
JAV miršta 8,000 per metus. 
Tarp 25 ir 45 m. amžiaus koro-

LUCI BAINES JOHNSON 
BUS SLAUGĖ 

Dabartinė prezidento duktė 

Mirtys nuo kraujo išsiliejimo 
smegenyse 1962 m. atėmė; 
197,000 amerikiečių gyvybių. 
Mirtys dėl širdies ligų ir krau
jo išsiliejimo smegenyse sudaro Luci ateinantį rudenį p radės 

t r i s ketvirtadalius visų mirs- slaugymo mokslą George tovn 
65 ir 74 m. amžiaus baltųjų vy-1 tančiųjų JAV-se. j universiteto medicininio slaugy-
rų širdies ligomis proporciona- i Naujų širdies atakų procen- gy™o mokykloje, kuri j au priė-

tas auga su žmogaus amžiumi. m ė jos prašymą. 
Tarp 1,000 žmonių, turinčių! š - m - birželio 1 d. Luci baigs 

40 metų, baltųjų tarpe naujų episkopalų vidurinę mokyklą, o 
širdies atakų būna 3, t a rp 1,000 Georgetown univers i te tas 
turinčių 50 m. j au širdies ata- katalikų institucija. 

Akt. Ronald Reagan kalba San 
Diego mieste, kad jis kandidatuo
siąs respublikonų sąraše į Califor-
nijos gubernatorius. 

liai daugiau miršta, kaip nebal
tųjų moterų, bet vis dar mažiau 
negu nebaltųjų vyrų. Tik po 75 
m. amžiaus baltųjų mirtys nuo 
širdies pralenkia nebaltuosius. 

Apie tai skelbia naujai iš 
spaudos išleista knyga "Cardio-
vascuiar Dieseases in the U.S." 

; Ją išleido įvairios kovai su šir
dies ligomis amerikiečių drau-

D eTtoua, 

vra 

CIRCUIT TV. * RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TAIBTMAB yr» mfliq SPBCIAJLTB« VISU 8AMTBOB • 
GREITAS patarnavimą* • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WE8T 71ST SI . CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446 

Jr 
Kas tik turi gerą škotų, 

Viską perka pas Lieponį! 

] \ m m PREKYBOS \AMAI 

FURNTTURE CENTER, INC 
MARQUETTE PK„ 6211 S. Westem, PRtsp. 8-5875 

Ved*}* J. LIEPONTS 

Pirmad., ketvirtad ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL Šri 5 vaL p. p. 

/^' 

4Į% 5% 
carrent dividend on InTestmetrt bouas 

4%% DIVIDE>T>r; MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. Į 
rž 1 metą investavimo boirus mokama 4%% dividende kas p — t t į tt 

dar išmokame po įį '* nž kiekvienos metas, 4 metams praSJoa. 
BRIGHTON SAVTNGS AND LOAN ASSOOATION 
4071 ARCHER AVKNLE, CHICAGO S2, TUUCVOIS 

Valandos: Pirmad.. Antrad.. Peakt. Ir Seštad. 9 v. r. — 4:S0 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

Bslandžio 14 d., sekmadienį, Delton'e Mackle Bros. atstovė Ann I. Doches buvo suruosusi kokteilių par
tiją, kurioje dalyvavo šie išdidūs žemes savininkai ir jų svečiai (antroje eilėje iš kaires j dešinę): 
P-nia Žolynas, p. Dennis. p-nia Dėmūs. p. Kašubą, p. Lapenas, p. Matutis, p-nia Sprindys, p-nia Bara
nauskas, p. Sprindys. p. Plėnys, p. Žolynas ir p. Dau kus. Pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: p-ia Kašubą, 
p-ia Lapenas, p-ia Hersilija Kuraitis, p-ia Matutis ir p-ia Anna L. Doches, Mackle Bros. atstovė. 

Ponai A. 
buvo atvykę. 

Milakniai. p. A. Indreika ir Edgar Žukauskas, kurie taip pat investavo Deltone, bet ne-

DELTONA randasi Floridos auksiniame trikampyje 
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FRANK'S T. V. 8C RADIO, Inc. 
S240 8. HALSTED ST. Telef.: CA 5-T252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

Pačioje Floridos širdyje yra žemės plotas, 
giniu menu. Aplankykime ir mes j kuris yra toks progresyvus, turt ingas ir daug 

PHt-r O'T^ole 
s t a ty t a s Osk;i 
įteikimas jvyk 

scenoje Beckett pri-
ro premijai, kurių 
s ;,;i;.::dz.u 0 d. 

lietuviai, ir ne tik iš lauko, bet 
Įeikime ir į vidų, kur rasime ir 
tą didžiąją mozaiką. 

PRAfiJO MADŲ PARODA 

Pabaltijo moterų klubas su
rengė madų parodą, kuri įvyko 
kovo 21 dieną So. Bostone. 

Atidaromam žody Elena Va-
syliūnienė kalbėjo apie kūry
bą, ne tik Dievo, bet ir žmogaus. 
Moteris yra kūrėja ne tik visuo
menėj, bet ir savo židiny, savo 
namuose. Ir kam ji kuria ir puo 
šiasi? 
vyrui. 
rūbu? Kiekvienas žiūrovas gali 
padaryti sprendimą pats. 

Modeliuotojų praneščja - aiš
kintoja buvo Laima Jasaitienė 
Ji pr is tatė kiekvieną modeliuo
toją, einančią rampa, paaiškino 

Sau pačiai, kad patiktų 
o gal tik pasigrožėjimui 

atsiekęs, kad jis tapo žinomas kaip Geltonasis 
Trikampis, šiame strateginiame plote yra Del-
tona — tviskanti, įdomi, pačiame brendime. 

Deltona nėra tik progreso kelyje, progresas 
čia žengia pilnu žingsniu. Orlando yra spar
čiausiai augantis didmiestis sparčiausiai au
gančioje valstijoje. Orlando vietovė yra pasku
tinių metų efektingiausiojo augimo liudininkė, 
su nuolat kylančiu gyvenamų nuosavybių pa
reikalavimu, pirkimo centrų, mokyklų bei įstai
goms pastatų nepaprastai greita statyba, nau
jų kelių bei plentų vedimu arba planavimu. 
Martin kompanijos Orlando įmonė, pagrindinis 
erdvės sviedinių ir jų įrengimų kontraktorius. 
ne vien t ik dabar y ra Floridos vienas didžiausių 
darbdavių, bet vis auga. Systems, Inc., Dyna-
tronies. Inc.. Orthronix, Inc. ir daugelis kitų 
kuria čia savo ateities gamybą. Daytona Beach. 
visad buvęs populiarus kaip vasarvietė, dabar 
virto viena iš Amerikos didžiųjų žiemos sporto 
vietovių. Vis daugiau ir daugiau turistų plau
kia į šio garsiojo paplūdimio baltuosius smėiy-

jom dėvimą rūbą ir kieno yra į nus, vis daugiau ir daugiau atrakcijų ir pagrin

dinių sporto įvykių Čia rodoma. General Elec 
tric įmonė atsidarė Daytona Beach ir taip pat 
kitos pramonės čia plaukte plaukia. Cape Ken- -
nedy. kur jūsų vaizduotė nepajėgia išlaikyti 
tempo, kurį pasiekia mūsų erdvių programos 
sėkmingi rezultatai, patraukia vis naujai čia 
plūstančias prekybas bei didesnio masto inves
tuotojus. Mažesni, bet bujojantys miestai kaip 
DeLand ir Sanford yra t ik 8 mylios nuo Del
tona. Bet, nežiūrint to viso nepaprasto plėtimo
si, Floridoj pragyvenimas yra pigesnis. Jūs su-
taupot rūbams ir šildymui — be to, Floridoj 
nėra paveldėjimo mokesčių. Nėra jokios abe
jonės, kad Deltona yra viena iš strategiškiau-
sių vietovių visame krašte. 

Skridimas lėktuvu y r a prieinamas visiems 
pirkėjams, suteikiant j iems progą patiems pa
matyti Deltona. 

Sekantis skridimas bus balandžio pabaigoj. 
Norintieji daugiau informacijų ar literatūros 
prašom skambinti į centrinę (Operator). pra
šydami "Collect Call" — 219-845-2566 arba ra
šyti adr. : Draugas. Adv. 7766, 4545 W. 63rd 
St.. Chicago, Illinois 60629. 

.ir 
P A S I N A U D O K I T E 

"DRAUGO" SPAUSTUVES 
P A T A R N A V I M U 

LMenraatJs DRAUGAS spausdinama* modemiškoje spaustu
vėje. Lietuviu tarpe nėra rite* moderniškesnes spaustuves visoje 
Amerikoje 

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausia* j e tu viskas ka> 
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien-
raA&o DRAUGO spaustuve negalėtų atlikti. 

rs.viec.iame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitu* 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauta. 

Remkite DRAUGĄ, kurą palaiko lietuvių kultūrini gyveni 
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei 

Visaia spaudos darbų reikalai? teiraukitės šiuo adresu 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. ILL 60629 TEL L0 5-9500 
v̂ /** 

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge. 

file:///AMAI
http://rs.viec.iame
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M1SCELLANE0US 

Chileįe po žemės drebėjimo uolomis užversti keliai. 

NAFTA [VEIKIA DYKUMĄ 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami u 
dažomi. 4. RUDIS 
Tel. GLiftside 4-1050 

C L A S S I F I E D GUIDE 
HELP WANTE1> 

i ..:; iHiiiiiiinui įimnniiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

ir kitus kraštus. 
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago m. 60632 Tel. YA 7-5980 
lilillIlUllllllllllliU illllllllllllllillllllllllll 

T E L E V I Z I J A S 
„aprastas ir spalvotas nebrangia* 
aisau. Už patarnavimą vietoje $3, 

až dirbtuves darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas. 

I. M I G L I N A S 
i549 W. 68th St. D a- PR 6-1063 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorą remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

kūrusios parlamento rūmų še
šėlyje. 

Naftos kompanijos per dve-
Šiaurinėje Afrikoje yra dide-Visų pirma naftos bendrovės j u s m e t u s p a s t a t ė 175 km. ilgio 

lė šalis — 680.000 kvadratinių davė gerai apmokamą darbą\ vamzdį naftai tekinti į uostus. 
mylių su 1,340.000 gyventojų. 9.000 vietinių gyventojų arabų. 1 9 6 5 m . p r a s idės naujų šaltinių 
Tai yra Libija, dykumos vals-; Specialistai, technikai samdomi eksploataciia tiesia linija iš pie-
tybe, šiuo metu konstitucinė mo Europoje. Iki tol libiečiai mai-1 t u ; Tobruko uostą. Čia bus 
narchija. Savo plotu triskart tinosi daugiausia datulėmis, o; reįkalineas tiesus vamzdis ir 
didesnė už Prancūziją, o gyven-' dabar datules nustelbia impor- j n ^ j ^ visaį nepriklausomas 
tojų skaičium — kaip Estija. | tuojami europiniai maisto pro- n u o ^ pastatytų vamzdžių. 
Jos sostinė Tripolis, gyventojų dūktai. Gyvenimo standartui ky ' 
apie 150,000. bet tai senas, jau; lant, viskas brangsta, net ir da-1 Greta naftos kompanijų greit 
700 metų pr. Kr. gimimą, ži- tūlės. Iš skurdesnių, mažesnių i dygsta miestų, datulių, alyvų 
nomas miestas. Nuo 1912 m. oazių gyventojai veržiasi į mies i kompanijos, kurios taip pat sku 
Italija valdė Libiją kaip savo tus. kurie turi augti, turi pa- \ biai stato namus komercijos tik 
koloniją; po II Pasaulinio karo \ greitintu tempu statyti naujų slams. 
Italija buvo priversta atsisakyti i gyvenamų namų. Nomadai virs-i Šitaip nafta įveikia dykumą 
visų savo kolonijų Afrikoje, tai-1 ta sėsliais miestiečiais. į ir nomadišką arabų gyvenimo 
gi ir didžiosios dvkumos Libiios i ! stilių. Nafta civilizuoja dykumos 
kurią iki 1952 m valdė Jungti H n a f t o s koncesijų ir ekspor| v a l s t y b ę . J. Gobis 
Tautų komisaras, o nuo tų metųi &** m u i t l i L i b i 3 o s valstybė tu- j 
valdžią perėmė karalius su p a r - j " netikėtai daug pajamų: lig--
lamentu Tuo būdu Libija pir- ' š i o l i n ė s 3 o s pajamos is tarmių J IEŠKOMI CfflCAGOJE AR 
moji iš Afrikos kolonialinių kraš I tazių nuomos pasidarė mažmo-; A P l T J N ^ ^ G Y V p ' A N T I E n 
tų gavo nepriklausomybę. An- i žiu, ir Libija, Egipto kurstoma, j LIETUVIAI. 
glai ir amerikiečiai išsiderėjo!mielal atsisveikintų su tomis AŠMYS JURGIS (George Asch-
— . ^ „ ^ „ ^ hS7f lc VMtar«pwio bazėmis, bet prieš naftos konce; mies). ir jo sesuo. 
^ r V z ^ o l e * k 2 J 1 X U " «*» * * * » opozicijos; me BALTRIMAS Magdalena, atvykę į 
juros zonoje, uz Kurias moKa p e y . e iw, a u-i a „ a f t o s šaltin-a C h i C a ^ P° S1° k a r a ! • v. vakaro. Trečiad. ir a*kmad- * 
Libijai geras nuomas, ir tos:K a s nereikaiai^a narcos saraBonj e E g N A J o n a s gyvenęs Skerpie jų įdaryta. 
nuomos sudarė iki 1962 m. be»|s*walstybmiHK>, jų nacionaliza-; kaime, Laukeliškių parapijoj, ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
veik vienintelį Libijos valstybės •yimo- L i S S S K i S f e «•*- -

v , . - y- T».%::„ L i ČESNAUSKAS Pranas. VTftco su-
pajamų saltirų. Dymima aepd- G r e i t u t e m p u tiesiami plentai, n u s . atvykęs 1919 m. 
ninga, gyventojai nomadai gy-į ypač nuo eksporto uostų iki naf. GED2IUS Pranas. Igno sūnus, at-
veno oazėse, kurių yra daugiau !

t o s šaltinių, tobulinami, praple-; TS*«* P<> 1949 » 
Viduržemio pajūryje ir reta pie į č i a m į m o d e r n i z u o j a m i Libijos. G M G ^ A i m f i - W a i c d l t o t a , 
( U b a. r v r k ^ v TJršinSe Be . - * * • J-- • l Antano duKte. is Tauragės, 
tmeje ir r w n e i e Lib^oje. « uostai, statomi radijo siųstu- K L E I N A T i s Jonas ir Elena -
to, Llbijcs miestai ir uostai per; v a i > e l e k t r o s s t o t y 3 , moderniš-j Mykolo duktė, atvykę 1951 Į 

W A I T R E S S 
Lunch or fnll rime 

Experienced in fine dining room 
service. EbįceUent earnings. 
Please apply after 1 P. M. 

THE CAKT — 601 S Wabash 

R E A L E S T A T E 
NAMAI IB *EM» PARDAVIMUI 

86 ir Caiopbell. Modernizuotas € i ra. Kaina tik 5 kar tus metiniu i>* 
«amb. bunijaiow. Nauji plasteriai. i Jamų. 
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TV — RADIJU TAISYMAS 

P. RTTDfiKAS 
4448 S. VTestern Ave. 

Tel. 847-4829 
Čia pat galite gauti Briedžio dažę. 
'Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillll 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 

"Outstanding Career 
Opportunities"! 

DU PAGE COUNTY 
CONVALESCENT HOME 

VVheatoo, Illinois 
HAS 1MMEDIATE POSITIONS 
TN THE POLLOWING DEPTS. 

— REG. NURSES — 
— NURSES AIDĖS — 

(AU Shifts Open) 
The Home offers pleasant work-
ing Condition3 — Top Benefits — 
Salary will commensurate with 
experience. 

Nursing ųuarters available. 
Ample Parking. 

WHY NOT WRITE or PHONE 
MO 8-2958 

Speak with Mr. REESTECKE and 
arrange your interview. 

Outstanding Career 

nauja elektra. Dideli kamb. $19,000, 
arba paai(5!\ mus. 

Netoli .\abi«oo. 10 na«.-tu senumo 
mūras. 2 g.-ažūs miegamieji, valgo
masis, didelis salionas. Garažas. 36 
p. sklypas. Tik $18,700 

ttl ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc-
tagon" bung. Modern. virtuvS, nau
ja karsto vandens šilima. Teirauki-
•Ss. 

S m<HŲ senuniu modernus apar t 
mentinis. Metinių pajamų apie $14,-
000. "'Built-in" virtuvSs, šaldytuvai, 
įmokėti $22,000. 

Nftoli aiūsi.i ištaigos. 5 met\» se-

C O N T R A C T O R S 

IV A C \ S B | 
CONSTRUCTION C0. 

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI! 

2501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151 

10 aj>artmt nių, 3 metų. I pietus 
nuo Marq. pko. Didelis sklypas 
Automobiliams pastatyti vieta. Pui 
kua pirkinys už 6% kartus matinių 
pajamų 

Pulaski Ir Archer apyl. 8 metų 
4 butų mūras. Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53.000, 

2 grąžas bu ta i ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
centre. Geras pirkinys". 

Gražus a% kamb., 7 metu mūras. 
Dideli, šviesus kambariai . Kilimai 
40 p. sklypas. I pietus nuo M. p-ko 

aumo, 5̂ 4 kamb. mOr. Alum. lan-I Tik $22,100. 
gai. Apsauga uuo potvynio. Garažas. Į 2 po 6 kamb. mūras . Naujos vir-
Pirksite nebrangiai. i tuvBs, nauja a tski ra Šilima garu. 2 

Puse bloko nuo M. pko. 10 me-1 auto. mūr. garaž. M. uke. $32.000. 
tų. 2 butų mūr . Savininkui 5% Didelei šeimai. 5 miegamųjų mO 
tiamb. butas ir $125 men. pajamų^ ras. Netoli mūsų ištaigos. Tik 
Atskiri šildymai. $39,000. ; $17.900. 

Brighton pke , 12 butų apartmen- ! Taverna ir butas. Mūrinis. Maro., 
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt- : pke. Nebrangiai. 

NERIS REAL ESTATE 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

2x4 ir 1x3 mūras Brighton Park 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20.000. 

2x4 ir 1x3 madinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000. 

VYi aukšto mūras 5 ir 4 kamb 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000. 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga-

zu, alum. langai, garažas. Arti visa 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000. 

1% aukšto 9 m. mūras , 60 bl. i 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000. 

2x4 mūras, viskas a tnauj in ta-mo-
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti del mirties šeimoj. P a m a 
tykite. 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 arba TA 7-2046 

Likerių i r maisto krautuve. Gra
žus namas su 4 k a m b . butu. Didelis 
gražiai aptver tas sklypas. Didele 
krautuvas patalpa. Daug galimumų 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke . DidelS proga 
darbštiems lietuviams. Skambinti 
šiandien. 

Mūr. Bungalove. 14 metų senumo. 

Kampinis. 2 auto. mūr . garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Galima įrengti kambar ius pasto
gėje. Marquette pko centre. 

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
ras sklypas. Tvirtas mūras . Savinin
kas nusipirko biznį ir nori skubiai 
parduoti. Brighton pke-, ar t i Western 
susisiekimo. 

TINKAMI RtBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA 

Tokiufl rūbus vyrams i r moterims 
p a r ū p i n s geriausiose 

"Simpson d o t h e s " siuvyklose 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St^ Chicago, m., 60629 
teL 925-517*. Atdara vaka ra i s nuo 7 
iki 10 v. v., seet nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmas- x 

2 Pasaulini karą. yra labai kesni pastatai valstybe s įstai-i Granite City. 111. 

S0PH1E BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

kentėję ir per tai Liti ja dar la- 3 ^ a š t u i > kasami šuliniai KLIMŲ ŠEIMA: Juozapas. Rokas 
v.i„ tuifakMlužraa ,'• . , ,• _ , - „ „ - : Cecilija. Maryte, Lilli. Onutė, 
Diau suoieanejusi. ' gvvuhams girdyti, ypatingai- , T , , . , . „ . 

aj-vuuaiua & j , j - r & Magdalena, Antanas ir Petron-3-
Bet 1956 m. pradėta ieškot: greit plečiamas mokyklų bak- l g 

naftos, darvti atitinkamus grę- ias. nes norima sumažinti anai- LENKEVIČIUS Jonas iš Vilijarn-
žimus'ir netrukus pasirodė, jog fabetų skaičius. Įstatymas jpa- polėŝ  

• •, •, i • -tči \rvnonia manu baisrmmia anketa-! POCIAI Petras ir Viktoras iš Nau-
Libiios dvkumos gelmes :tm re^oja v^us cajgasius auKstą-: k a i m i o 

turtingos nafta. Koncesijas naf- B rnokslą 2 metus dirbti moky-i R A Č K A U S K A S L e o n a s , ^ t a n o 
tai eksploatuoti gavo angių ir, tojo darbą; išimtis sudarc«na 'aSmm iš Vistaldų. 
amerikiečių kompanijos Eksnlo Į gydytojams ir inžinieriams, ku-, STAGNICNAS Kazys, Jurgio ir 
ataciia i r 'naf tos eksportas pra-Ue yra laisvi nuo mokytojavi-i Marijonos sūnus, iš Pilotiškių 
sideio 1962 m. 1964 metais b a - U prievolės. Mokytojai verbao| ^ ^ ™ » P g į ^ < 
vo eksploatuota 48 mil. tonų. jami Librjcs moKykloms is visų; ffiuKAUSKAIT£ - Prokop Stefa-
o 1967 m. apskaičiuojama gauti arabų kraštų, o gydytojai — įsį n i j a . 
iš Ldbijos 1.304.000 tonų. Jau Europos ir Amerikos. 
1966 m. Libija peršoks tokius ( 250 mil. dol. Libijos vyriau: 

klasiškus naftos produkcijos kra' s y b € s ukišo į eksperimentą p4^ 
štus kaip Irakas. Iranas ir Sau- s t a t v t į Libijai naują modernišką 
di Arabija. Specialistų apskai- \ s o s t - n ę Beidos vardu, sekant 
čiavimu, Libijos dykumų gelmė- j Brazilijos pavyzdžiu. Beida yra 
se esama surasta 1.5 bil. tonų: 2co km. į rytus nuo Benghasi. 
naftos, ir dar tokį pat kiekį jg^foje j a u y r a pastatytų rū-

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai . ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakara i s pirmadie
niais 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg F3S 
Tel. HEmlock 4-2413 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevrood Are . 

Chuago 29, m . 
• • • * « * • • « « • • * « • • « • • • • • « • • • « • • • * • • • • • • • • 

ŽIŪRA Stepas ir Vincas. Kaži 
sūnūs, abu apie 70 metų am
žiaus. 

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: I 

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS 

M O V I N G 
i. NAUJOKAITIS 

Dga metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, m. 
*BBį*'--~i4g^*Ė£*'"-':'&i" "" - - . 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir pers tatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters) . vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI. 

Telefonas VI 7-3447 
I 4444 S. Western, Chicago 9, UI. 

RTNOS IR NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas . 

A. ABAJLL ROOFTNG CO. 
LA 1-6047 arba K O 2-8778 

ŠIMAITIS REALTY & INC0ME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

SALES a MORTBAGES a MANAGEMENT 

4936 West 15th Street, Cicero 50. Illinois 
Phone: Office: OL 6-2233 Residence: 0L 2-8907 

Turime šimtus namų Ciceroje. Berwyne, Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti juros 

i patinkamą nuosavybę iš katalogo. 
Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S. 

Puikus namas . 2 butai. 2x4. a t - f 4 kamb. mūras . Gazu šildymas. 
skiri šildymai. Naujas garažas, j Garažas. 55 ir Pulaski. $17,000-

($13.300. ' 6 kamb. namas . Naujas gazu šil-
į 6 kamb. mūras . Arti Marą. pko. i dymas. Garažas. 65 ir California. 

M"o<lerni vonia, k a b virtuve, nauja 

tikimasi surasti. mų administracijai, bet jie dar 
Nafta staiga pakeitė Li'cijos į beveik tušti. JAV, Belgijos ir 

gyventojų gyvenimo sąlygas, j Formozos ambasados jau įsi-

6147 So. Artesian Ave. 
Chieasjo M. m. Tel. BEp. 7-8S84 

•» -»• • » • • • » « ^ • • • « » • • « • • • • • • » 

VAKARŲ PENNSYLVANIJOS 
LIETUVIŲ KATAUKŲ 

R A D I J O V A L A N D O S 

W E D O 
Vadovaujama lietuviu katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvaoia 
K&s setnadienj nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet. 

llllllllilIlUIHUUIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIHI 
10%, 20%. 30"% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir au to
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
320S% West 950i Street, 
Chicago. Illinois. 60642. 

TeL GA J-S654 ir G R 6-4S39 
iiiiiinmimimuimitiiiiiiimiMiiiiiimiiii 

iiiumuiuiiiuiuiininmiiiuiiiiiiniiiiini 
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

Atvirukai yra nedidelio formato 
kelių spalvų, pagaminti "gilk 
screen" būdu. Yra sekantys rinki
niai: 

Vardadienio 10 atvjr 
Gimtadienio . M 
Padėkos 16 -
Užuojautos • • 10 
Vestuvių . 10 
Vestuvių sukaktuvių. 10 
Padėka už užuojauta. 10 „ 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai iš lietuviu turi
me miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442 

Juozas Žemaitis OL 6-0412 
VIctor Skade ST 8-9272 

elektra. naujas gazu šildymas 
$17.950. 

2 butu namas. 2 po 6 k., centr. 
gazu šildymas. $21,500. 

7 kamb. mūras . Gazu šildymas, 
platus lotas. 55 ir Kedzie. 114,200. 

Saujas 0*4 k a m b . mūras . Arti 
mūsų. $17.000. 

$14.900. 
2 butu mūras . 2 po 6 kamb. Sausas 

rūsys. Garažas. Arti mūsų. $27.900. 
4 butų mūras . Naujas gazu šildy

mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $39,500. 

t lotai, šalia Marq. pko, tinka 
apartmentiniui namui statyti. $16.000. 

Nauja taverna ir butas, M. pke 
$43.000. 

TURIME G E " 1 ' NAMTT 

K. VALDIS REAL ESTATE 
2458 W*si 69th St.. RE 7-7200 arb* RE 7-BS34 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING. NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES. INCOME TAX. 

A, KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399 

"Draugas gali išpildyti ufaaky 
mus tik pilniems pakeliama (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
ką. Šių atvirukų gamintojas dai 

Lithuanian Catholic Hour WEDO. j yra paruošęs vieną rinkini maišy-

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalais kreipkitės adresu: 

iiiiiiihiimimiiiimiiiiiiiiiiiiuuiiimiUf.-
A. ABAU R00FING C0. 

įsteigta prieS 49 metus. 
Dengtame visų rūšių stogus. Ta: 

lome arba dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Taisome mūra—-
"tuckpointing". Pilnai apsidraudę. 
Visas darbas garantuotas. 

U 1-6047 arba R0 2-8778. 
Skambinkite be t kur iuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai . 
IIIIIIIIIIHlIflIlilIlIllIlIHlllllllliHIlIUilIlIil 

S6rija Loren ir Marcelio Mastroiani filme "Marriage Style". 

McKee^port, Pa, 

M O V I N G 
Apdraustas perkraastymai 

įvairiu atstomo. 

A. VILIMAS 
S415 S. IJtuanlca Ave. 
TeL FRontter ft-18«? 

-įteaūizs Jaiffigjuaieaiž davaaos hm itcik4.es balaadžta į 4 

tą, sudaryta ii vardadfenio, gim 
tadienio padgkos, užuojautos ir 
kt. - viso 10 atvirukų. Atviruki; 
kaina $1.00 už pakeli, 

" D R A U G A S * * 
4543 West 83rd Street, 

CHUCAGO 29, HJLJNOIS 
Platintojams duodama nuolaida 

iNuiiiiiiiuntiiiiiiiiiiiiiiHUinititniniiui 

,1 Skeibkites "Ehrauge" 

S T A N K U S 
CONSTRUCTION C0. i 

i 
i 

Atlieka planavimo ir statybos j 
darbus, gydytojų ofisų, gyvena- į 
mųjų ir prekybos pastatų. Jū- i 
sų pasirinkimui turime virš 300' 
įvairių standartinių projektų. 

Ofiso ir namų telefonas 

PRospect 8-2013 

7105 S. Artesian Ave. 

Chicago, Illinois 60629 

2 BL. IKI MORTON EAST 
1 BL. IKI KATALIKIŠKOS 
MOKYKLOS 
Mūr. 2-jų butų — 4 ir 5 kamb., 
spintelės virtuvėje, plytelių vo
nia, nuo sienos iki sienos kili
mai, veneciškos užuolaidos, alu-
miniai žiem. langai-sieteliai. 2 
atskiri gazo vienetai, uždaras 
porčius, "Cyclone"' tvora, 2 ma
šinų garažas. Geros pajamos, 
žemi mokesčiai. 
2335 S. LOMBARD, CICERO 

Med. 4 butai. Tik S1S.S00. 
Mūr. 68 ir Maplevrood. $18.800. 
Mūr. 2x5. Garažas. $26.500. 
8 butai mūr. Bergenas. $75,000, 
įjotas 30x125. Zone R 3. $8,800.. . 
VTsi namai Marąuette Parke 

KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69tb St. HE 6-5151 

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemes ūkių 
pasirinkimas 

L 1 N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-434S 

Marqu<ttp Parke.—Pajamų nuo
savybe a tdara apžiūrėjimui SeStad. ir 
sekmad. 1—5 v. p. p. 

«:{.">! S. Talman 
5 ir 3 kamb. mūr.. 2 maš. garažas. 
Plytelių vir tuves ir vonios, pilna* 
įrengtas rūsys, savininkas. 

R E 7-1552. 

PARDAVIMUI 

• • * • * - • • ••-• • • - » - • • • • * • • 

Jeigu jums reikia 
GRAŽll VIZITIML KORTKLIV-
kreipkitės j "Drausa", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai. 
greitai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4645 W. 63 St., Chicago, 111. 60629 

DIDŽLAUSIAS IR GERLAUSIAS 
NAMŲ ER BIZNIU PASIRINKI

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. WAlbrook 5^015 

2603 W. 71ST STREET 
2 STORY, t YKAR OIJ» 

I5U1CK Bt'ILaMNG 
Lotinge — hal l and rented stores. 
plūs 2 apts.: 1—4 rooms and 1 — i % 
rooms. Call ret ir ing owner. 

TEL. — GR 6-9692 

Mūr., 10 butų ir 2 k r a n t m p s . Ma
žas įmokejimas. pisrus. $47.000. 

Marq. pke tnūr. 4 butai, ftaražas. 
Skubiai pa rduodamas barjcenas, 
$27.900. 

Maro,, pke m«>dint>* 2 ju butų. 5 ir 
4 kamb. Tik $14,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St RE 7-9515 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMU PIRKIMUI 

BUTU NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave, PR 8-2233 

luiiiiiiimtiiiitimuiiiiiiiiiiimimiiiiimi 
<Ute jj ki t iems pasiskai tyt Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

; nes jis plačiausiai skaitomas !ie-
Į tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 

iiiHiiiiiiiiiinttmmiuimtiHiiiiiiiiimiiitii 

GARBAGE DRUMS 
WTTH OOTCB8 AND HANDLIS 
30 and 50 gral. F r e e Dellvery 

5757 S. Halsted & 5622 8. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1118 

CICEROJE išnuom. 5!•'•> kamb. bu
tas 1-mo aukšte. Su šiluma. 1815 
S. 50 Ave., tel. 656-7052. 

Perskaitę "Draugą', duo-

Platinkite "Draugę" 

file:///rvnonia
http://itcik4.es
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Atsisveikinta su dr. Aleksandra 
Bernatavičiūte-Raslavičiene 

Žmogus yra gyvoji dalelytė įsijungė j Tauragės ligoninės, 
—ląstelė savo tautos ir tuo pa- medicinos darbą. Daktarų Ras-

visos' .žmonijos, kurių bui- lavičių šeimoje augo linksmutis | 
r stiprutis sūnus Poliukas, — 

MISIJONIERIŲ PALYDINT 

tis tęsiasi amžiais. Kiekvienas 
žmogus neša savyje paskirtį, 
kurią turi atlikti savo buities 
metu tautos ir žmonijos tikslin
gam tęstinumui vykdyti Atsi

lankydamas jų šeimą ta i ma
čiau, kuris užaugęs taip pat pa
sirinko tėvų pašaukimą, išėjo 
medicinos mokslus ir dabar ruo-

\ . a. kun. A. Mažukna 

Visiškai nelauktai netikėta 

vo 25 d., nesulaukus nė sidabri
nio kunigystės jubiliejaus, kurį 
ruošėsi švęsti gegužės 26 d. 

se matyti s t ipn Marianapolio U k o J° » u d i n t y s tėvai mari-
mokyklos įtaka, davusi tvirtus'; J o n a i - motina Ieva. brolis kuni-
lietuvių kalbos pagrindus. i S™ Bromus, sesuo Pranciška 

Hartford, brolis Albertas. Visi 
Po praleisto laiko Mihvaukee j likusieji šeimos nariai gyvena 

buvo paskirtas misijų darbui, i xew Yorke. 
kurį tęsė penkiolika metų s u ! 
viršum. Misijos tai buvo kun. i Kūnas buvo pašarvotas Maria-
Mažuknos pamėgtoji kunigiško! ^ P 0 ^ novicijato namuose 
^ , k o ^ t » <s„ misijomis a p - ! DUVO sausiai lankomas 

DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 31 d. 

darbo sri t is . Su 
lankė lietuviškas parapijas ne 
po vieną kar tą ir joms atidavė 
tiek širdies, kad pradėjo šlubuo
ti sveikata. Tada nuo 1958 m. 

sveikinant su velione Daktare, šiasi būti patologu. I r ta ip Ras-
likusiems vėi buvo priminta, kad lavičių šeima tapo pavyzdinga 
kiekvienas atlieka jam skirto lietuvių gydvtojų šeima, 
laiko gyvenimo kelionę, pildv- mir t is vėl pasiėmė vieną auką I buvo paskir tas pastovesniam 
damas jam pavestas pareigas. | Lietuvą užpuolę maskolių k o ! iš Marianapolio. Prieš vienerius į darbui į Marianapoij. Cia daug 

Velionė Daktarė išvydo šį pa- munistai Tauragės ligoninės di- metus gaisras pasiėmė Aleksan- j parodė organizacinio sumanumo 
šaulį 1904 m. lapkričio 13 d., ga rektorių dr. J. Gešą įmetė į kan drą Kinsgailą, dabar kovo 25 d. 
vo vardą Aleksandrą ir laimin- kinamąjį kalėjimą ir grasino jo per Marijos šventę Viešpats pa-
gai tarpo savo tėvų globoje, kū-: gyvybei dėl to , kad jis, kaip su- s išaukė pas save kitą, — kun. 
dikystėje nenumanydama, ko- sipratęs lietuvis, nuoširdžiai d i r | Antaną Mažukną. Tą dieną nu 
kia daug žadanti, pareiginga, ° ° s a v o tautos ir tėvynės ge- ! tilo širdis, kuri buvo apdovano-
įvairi bei skausminga ateitis rovei. Tuomet ir antrojo Pašau ta lengva kalbos valdymo dova-
yra jai skirta. Kai lankė viduri- l i n io karo metu dr. A. B-Rasla- [ na, s t ipr iu balsu, pamėgimu or-
nę mokyklą t gimnaziją) Ry°o- vičienei reikėjo eiti direktoriaus ganizuoti i r net valdyti plunks-
je, daugiaspalvių svajonių žie- pareigas ir vadovauti visai Ii-j ną. 
dais atsispindis gyvenimas vis: goninei. Sunkiose karo veiksmų 
labiau žavėjo jauną, grakščią grėsmingose sąlygose dr. A. B-
Aleksandrą. Nore gimnazijoje Raslavičienė nepailstamai padė-
buvo nemažai eal turtingu bei : P - gy<*ė «* guodė sergančius ir 
patrauklių kitataučių mokinių, 
Aleksandra maloniau įsijungia 
į gimnaziją lankiusių lietuvių 
mokinių ratelį i r čia su lietuviš
kuoju jaunimu pergyvena lietu
vių tautinės dvasios budimą. 
Lietuvių moksleivių suliepsno
jusiose tautinėse svajonėse Lie 
tuva atsiskleidė jiems maloni, 
patraukli ir žavingai graži. Kaip 
daugelis lietuvių jaunimo, taip 
ir Aleksandra, užbaigusi gim
nazijos mokslą, vyksta į savo 
svajonių kraštą — į laisvą Lie
tuvą. Tai buvo daug žadantis 
jaunystės pergyvenimas. 

Laisvę išsikovojusi tauta ir 
atsikuriančios valstybės gyveni 
mas kvietė kiekvieną imtis at
likti pareigą savo tautai ir tė
vynei. Savo būdą atitinkamai 
Aleksandra (graikų kalboje tas 
vardas reiškia 'žmogaus gelbė
toją') jaučia pašaukimą padėti 
ir gelbėti kenčiančiam bei ne
galuojančiam žmogui — art i
mui, tautiečiui. Ji pasirenka gy
dytojos pašaukimą ir su dideliu 
ryžtingumu sėkmingai studi
juoja medicinos mokslus nepri
klausomos Lietuvos universite-

vargo ištiktus savo tautos žmo 
nes. • -

l r 

šešta
dienį, ir sekmadienį, kovo 27-
28 d. Pirmadienį kovo 29 d.ge-
dulingos laidotuvių mišios buvo 
atlaikytos provincijolo kun. 
Viktoro Rimšelio North Gros-
venordale, Conn., šv. Juozapo 
bažnyčioje, dalyvaujant daugy
bei žmonių. Iš bažnyčios kūnas 
buvo išvežtas į Chicagą, kur bu
vo palaidotas šalia kitų marijo
nų Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kun. Jonas Duoba, MIC 

tautos dar nepajėgė užpildyti tų 
spragų, kurios atsirado, karo 
metu žuvus dideliam skaičiui 
kunigų. Paskutiniu metu dva
sinių pasaukimų skaičius Jugo
slavijoje kasmet didėja, 

ARKTVYSK. BERAN PA
MOKSLAS 

Buvęs nacių ir komunistų ka
linys Pragos arkivysk. Juozapas 
Beranas šių metų kovo mėne
sio 19 d. pasakė pamokslą Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje Flaminio 

kvartale Romoje. Gausiai susi
rinkusius Romos tikinčiuosius 
kardinolas Beranas prašė mels
tis, kad Dievas suteiktų ištver
mės Čekoslovakijos ir kitų per
sekiojamų kraštų kunigams bei 
tikintiesiems. 

Religija yra būdingiausia žmo
gaus žyme: gyvuliai religijos ne-

i turi. — Feoerbach 

O žmogau, nebūki gi kitiems 
! miręs. Skirki jiems širdies. 

— Jean Paul 

Kun. Antanas Mažukna gimė 
1914 m. gruodžio 12 d. garsioje 
savo dvasiniais pašaukimais 
\Vorcesterio, Mass., Šv. Kazimie 
ro parapijoje. J o tėvai Vincas 
Ju rg i s Mažukna ir Ieva Jezulė-

Naikinančiai karo audrai nai tė . davę gražų jaunuoliui iš-
siaučiant. dėl grįžtančios mas - auklėjimą namuose, 1929 m. jį 
kolių komunistų grėsmės 1944 išleido į tolimą Hinsdale, 111., 
m. su daugybe lietuvių ir dakta- P 3 ^ marijonus. Hinsdale atliko 
rų Raslavičių šeima, gelbėdamie- novicijatą ir 1932 m. liepos 16 
si nuo mirties pavojaus, pasi- <*• padarė pirmuosius vienuolio 
traukė į vakarų Europą. I r sve; įžadus. I š Hinsdale perkėlus ko

legiją į Marianapoij. Thompson, 
Conn.. auklėtinis Antanas Ma
žukna persikėlė čia, kur pralei
do dvejus metus veikliai pasi-
re ikšdamas Marianapolio mokyk 
los visuomeniniame veikime, 
vykdamas su vaidinimais ir ki
tokia is parengimais į apylinkės 
lietuvių kolonijas. 1934 m. gri
žo vėl į Hinsdale ir ten semina- ; 

rijoje baigė mokslus, įsišventin- \ 
damas 1940 m. gegužės 26 d.j 
kunigu. 

Pirmuosius kunigystės metus; 
praleido marijonų turimoje pa
rapijoje Mihvaukee, Wisc, ; reda- Į 
guodamas pirma "K. K. Laivą" į 
o paskui vadovaudamas pačiai 
parapi ja i iki 1945 m. Redagavi-; 
m a s j a m davė pasireikšti plunks 
nos darbe, kurią valdė lengvai, 
lygiai kaip i r žodį. Plunksnos 

ruošiant išgarsėjusias lietuvių 
dienas liepos 4 d. proga ir Šilu
vos Marijos dieną rugsėjo 8 d.. 
duriai kun. Mažukna parodė y-
patingo atsidavimo. šalia to , 
kiek sąlygos leido, ir toliau t ę 
sė misijonieriaus darbą, laikas 
nuo laiko pravesdamas rekolek
cijas lietuvių parapijose ar pa
čioje mokykloje mokiniams. I r 
savo paskutinę gyvenimo dieną 
ruošėsi sakyt i "Graudžių verks
mų" pamokslą \Yorcestery, be t 
kraujo išsiliejimas smegenyse I įšventinta Jugoslavijoje. Nepai-

j staiga nutraukė jo misionierišką ; sant to, k raš te vis labiau jau-
gyvybę jo pamėgtosios Marijos [ čiama kunigų stoka. Per dvide-
Apsireiškimo šventės naktį, ko- šimtį pokario metų jugoslavų 

!*fe#^r> 

KUNIGŲ ŠVENTINIMAS 
JUGOSLAVIJOJE 

Daugiau negu šimtas jaunų 
kunigų praėjusiais metais buvo 

etkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TBYS MODERNIOS KOPLYCK* 

2533 West 7lst St. Telef. GRoveh.li 62345-6 
U IO S, 50th Ave., Cicero, T0wnha!l 32108.09 

AIK5T* AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Raslavičienė 

- • tur dr. A. B.-Raslaviciene vei 
t o medic inos fakul te te IISKZ- . n p m ( l t į ;_ tnlin<i vi«s nncnrnriv 

. i kiai įsijungė j Lietuvių Raudo- nemetė . . . . . ~-. :j*«.i.oa\ no jo Kryžiaus veiklą, dirbda-= a a m a s savo straipsniais ir ypač 

šių eilučių rašytojas 
universitete studijavo mediciną p 

1927), įsigydama medicinos gy
dytojos diplomą. A f c * * £ j » a ; m a g a v o t a u t i e č i ų š a l p o s i r s v e i korespondencijomis. Jo raštuo-

atos reikalų darbą. Po vargin- • Į 
. . . . . - . . g ° i r d a ž n a i beviltiško 5 metų m a > n e t e k u s i ^UTIOS kolegės. 
laiku buvo chirurginės H t a i t o H * " g 2 T ° J 0 * " * ? 0 ? Liūdi ir daugelis lietuvių, ku-1 
a s i s W a s t a d turėjo dažną 1 9 4 9 m - D i r z e h o 2 4 d- Raslavi- rieins s e r g a n t v e l i o n ė t e i k ė „ 
nroga^ susitikti ir jos būdą ste-; * * š e i m a apsistojo Chicagoje g a I b o s i r p a g u o d o s . L i e tuv ių 

Aleksandra buvo ra-Į Kaip visų tremtinių, taip i r dak ^ d v t o : j u v a r d u s u v e l i o n e dr. 
tarų Raslavičių šeimos neleng- ; Aleksandra Bematavičiūte- Ras 
va buvo įsikūrimo pradžia. 

bėti. D 
maus būdo. kalboje kiek santū
ri, nelinkusi vyrauti, bet ryš
kiai draugiška, visuomet pasi
ryžusi padėti, savo žinias su 
kolegomis noriai pasidalinti, pa 
stabi, bet kritiškai pagavi, pa
reigose sąžininga ir jautrios sie 
los ligoniams. 

Būdama išrinkta (1928 m.) 
universiteto chirurginės prof. 
A. Hagentorno vadovaujamos 
ligoninės asistente, vyr. chirur
gijos asist. dr. V. Kuzmos va
dovaujamame skyriuje 5 metų 
laike dr. Aleksandra įsigijo ge
rą pagrindinį chirurgijos pasi
ruošimą. Dirbdama klinikoje, 
dr. Aieksanda Bematavičiūte 
parašė medicininių studijų, ku
rios buvo išspausdintos "Medi
cinoje". 

iavičiene atsisveikino Lietuvių 
Nors senesnieji gydytojai daž- G v d v t o j ų s ą j u n g o s p i r m i n m -
nai turėjo gerą pasiruošimą, 
patyrimą ir net mokslo laips
nius, šios šalies į s ta tymai rei
kalavo be išimties at l ikt i vie
nų metų ligoninės stažą i r išlai 

i kyti anglų kalba valstybinius 
! kvotimus, kad asmuo galėtų 
Į verstis gydytojo darbu. Atliku-
! si reikalaujamą stažą Michael 
SReese ligoninėje (Chicagoje) i r 
padirbėjusi 2 metu Lake Fo-
rest, 111. ligoninėje, dr. A. B-
Raslavičienė iš lėto pradėjo 
jausti slaptingą negalavimą. 
1953 m. ji grįžo atgal j Chica
gą, bet negalavimas negerėjo. 
Nors buvo jai atlikti įvairūs ty 
rimai keliose ligoninių labora
torijose, bet t ikroji liga vis ne

k a s dr. V. Tauras , jautriais žo-1 
džiais iškeldamas velionės veik
lą ir kilnų pasiaukojimą padėti 
kenčiančiam art imui . Amžinam 
poilsiui velionė atsigulė Šv. Ka 
zimiero kapinėse. Tebūnie leng-
• a Tau, Aleksandra, šios, nors 
svetimos, bet svetingos šalies 
^eme. 

Dr. K. Gudaitis 

1933 m. dr. A. Bematavičiūte j buvo susekta. Ieškodami tinka-
buvo pakviesta Tauragės apsk. į mesnių ir ramesnių gyvenimo 
naujai pastatytos ir gerai įreng sąlygų. daktarai Raslavičiai 
tos ligoninės chirurginiam sky- persikėlė į Wyoming, UI., k u r 
rini vadovauti. Tos ligoninės di 
rektorius ir vidaus skyriaus ve
dėjas buvo dr. 3. Gečas, o mo
terų ligų ir rentgeno skyriams 
vadovavo dr. Paulius Jurevi-

vertėsi gydytojo prakt ika. Čia 
pagaliau paaiškėjus, kad dak
tarė serga paratiroidinių liaukų 
naviku (adonoma), buvo jai pa
dą ryta operacija, davusi laikiną 

čius.. Šie t rys daktarai buvo kilę pagerėjimą. Nors jau sunkiai 
iš Žemaitijos ir medicinos moks Į sirgdama, velionė dar sulaukė 
lus išėję Lietuvos universitete j ir pamatė anūką Petruką, kū
j ų vedamoji Tauragės ligoninė j r i s jai teikė didelį džiaugsmą ir 

tapo viena iš pavyzdingujų, ir j gaivinantį malonumą. Prisidė-
ypač dr. A. Bematavičiūte - Ras jus inkstų negalavimui, po sun-
lavičienė plačiai garsėjo Žemai
tijoje savo sėkmingomis opera
cijomis, dėl to buvo žmonių di
džiai gerbiama ir mėgiama. 

Dr. Aleksandra Rrrnatavičiū-
tė sudarė šeimą su Raslavi-
čium, kuris tuomet taip patį 

kios kankinančios ligos dr. A. 
B.-Raslavioienė 1965 m. kovo 
14 d. atsiskyrė su šiuo gyveni
mu, palikdama giliai liūdintį vy 
rą dr. Raslavičių ir sūnų Polių 
su šeima. 

Liūdi ir lietuvių gydytojų šei 

A. A. 
JONAS RAMANAUSKAS 

G y v n o 4f ic W. C9 St.. 
Cicero. III. 

Mirė kovo 29 d.. 1965. 5 /. 
p. p., suiaulsęs Tti m. smilaus. 

Pasiliko didel iame nuliūdime 
brolis Mykolas Ramanauskas ir 
žmona Agota, dvi seserys: Elz
bieta, jos vyras Jonas Kavaliū
n a i ir MagdaU-na.. jos vyras Jo 
nais Rernotaitis 

Kūnas pašarvotas Szymarrski 
ir sunūs koplyčioje, 2345 South 
4S Av-pnue, Cicero, UI. 

l a ido tuv?s įvyks kPtv. balan
džio 1 d.. W koplyčios 9 vai. 
ryto bns at lydStas į St TMony-
sius parapijos bažnyčią, ktirio-
K- jvyks g**<1i!imRr>R pamaldos 
•Qf. velionips siflą. Po pamaldų 
bns nulydėtas j Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuliūdo: RroBs. mjmjyn it 
Santai. 

NuoSIrdziAi k v W i r r « «1MK 
gimines d raugus lr pažįstamus 
dalyvauil 5?ose laidotuvėse 

TAidot. direkt. Sz>manski ir 
sfinus. Te! OL :-f>l77. 

A. f A. EMILIJA SLEPATIS 
• tiii i in|iB 

I>agal pirma vyra Yernmbow^kls. 
G\-veno 4239 S. ^'ashtena-K- Avenue. 

Mir6 kovo 28 d„ 19C5, 8:45 vai. vak., su laukus T4 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo is Sedos. Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Ajithony Jerum, mar t i 

SuJla ir Stanley Jerum., 2 anūkai : Sandra Nelson ir Lyne Jerum ir 
proanūke Janet Lynne Nelson. kiti giminės, d rauga i ir pažįstami. 

Lietuvoje liko 3 seserys: Brone. Agota ir Ona ir jų Šeimos. 
Priklausė Li^-t. Darb. Sus-mui kp . 53. 
Kūnas pašarvotas antrad., John F. Kudeikio koplyčioje. 4330 S. 

California Ave. 
Laidotuves įvyko ketvirtad., bal. l d. is koplyčios 9:30 \-al. ryto 

bus at lydėta "j švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčia-
kurioje įvyka gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldn 
bus nulydėta i Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimin-s. d raugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose, laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, mart i . 

Laido t. direkt. John F. Tel. LA 3-0440. 

ZHIM¥ANS 

P š ^ ^ a ^ ^ -Jržišs%?>9į*s+, i 

P A D Ė K A 
A. + A. 

GENOVAITĖ PETRONIENĖ 
Mūsų mylima motina ir žmona mirė 1965 m. kovo 16 d. 

ir buvo palaidota kovo 20 d Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje. 
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį 

patarnavimą ir palydėjo j amžino poilsio vietą. 
Nuoširdžiai dėkojame kunigams: kun. Leonardui už at-

laikymą gedulingų pamaldų už jos sielą, šv Jurgio par. baž
nyčioje. Kun. St. šantarui ir kun. Kužinskui už sukalbėjimą 
§v_ rožančiaus koplyčioje. Solistui Antanui Dageliui už su-
giedojkną iv. giesmės laike šv. Mišių ir vietos vargoninin
kui Gaubiui. 

Dėkojame kun. Leonardui, kun. St. šantarui ir kun. Su-
gintui. kurie palydėjo velionę į kapines ir kun. St. šantarui 
už gražų pasakytą atsisveikinimą kapinėse. 

Dėkojame Sv. Kazimiero Seselėms prie Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios už maldas ir išreikštą mums gilią užuojautą 
mūsų liūdesyje. 

Nucširdus ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojam-e visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių, bei 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą ir grabne-
šiams. 

Nuoširdžiai dėkojame savo darbininkams, kurie suteikė 
mums didelę pagalbą h- už gėles. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkotiį Ačiū laidotuvių direk
toriui J. F. Rudminui už gerą patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū. 
Nuliūdę: vytas Česlovas, sftnįjs Chesteris ir Vytautas. 

EUD 
LMD0TTJYIŲ DIPtKTORITIf 

TBYS SfODERNlSKOS F9PLYCIOS 
46€5-C7 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South Cailfomfa Avenue 

Telefonas IR 3-0440 ir IR 3-9852 
f f » 5 * š * % i * %[i~*š 

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
8 R, M £ L S 0 M 

SAVDfDTKO 

SA1NT CASUflR 
MONUMENT CO 

3911 West 11 l th Street 
Didžiausias Paminklams Piane 

PasirinkfenaB VTssune MBeste 

Teis!, — OEdarsrest 3-S835 
Vienas blokas nuo kapiniu 

A. + A. 
THOMAS ŠALKAUSKAS 

Mirė 1965 m. kovo 28 d., sulaukęs 72 metų. Amerikoje 
išgyveno 50 metų. Visą laiką gyveno Chicagoje. tik paskuti
nius du metus gyveno tampa. Florida. 

Gimė Lietuvoje Stungių kaime, Žagarės valsčiuje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zusana. švogerka 

Justina Peika. jos vyras Petras ir jų šeima, švogerka Julija 
Šakinskienė. jos vyras Petras ir šeima, švogeris Antanas Pu-
kinskas krikšto duktė Joana Niprikas. jos vyras Ste ve. ir jų 
šaima, krikšto duktė Ellen Malinauskas, jos vyras Paul. gi
minaite Joana Bartkus, Lietuvoje liko uošve Julijana Pu-
kinskienė ir brolio vaikai. 

Priklausė' Chicagoa Liet. dr-jai, Dariaus ir Girėno Post 
271. Zagariečių klubui. Zarasiškių klubui, Florida West Coast 
Lithuanian American Citizens Club ir American Lithuacian 
Club of Florida, Inc. 

Kūnas bus pašarvotas treč.. kovo 31 d., 7 vai. vak. Pet
kaus Marruette koplyčioje. 2533 W. 71st St. 

Laidotuves įvyks šeštad.. balandžio 3 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas į gv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus: Žmona ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345 

GUŽAUSKU BEVERLYHILLS GiUNYčlA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef.FR 8-0833 PR 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvin Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS 0. LACKAW!CZ 
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23 rd PLACE 

Tel. REpublk 7-121S 
Tel. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3672 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 f . m ANICA AVY, Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Te!, YArds 7-1911 

LEONARDAS F, BUKaUSKAS 
10821 S. MCinGAN AVE. Tel. r o m r o 0 O 0 r e 4-2228 

JURGIS F. RUDMIh 
3319 S. LTTrANICA A\*E. TeL YArds 7-1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS jr 
1446 k 50th A\"E OCERO ILL. TeL OLympic 2-1«>03 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 31 d. 

X Kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, y ra baigęs Nek. Prasidė
jimo par. mokyklą Brighton 
Parke 1929 m. J i s norėtų gau
t i adresus savo klasės draugų 
sąryšy su savo 25 metų kuni
gystės jubiliejum. Kun. Miciū-
no klasės draugai prašomi pa
skambinti jo seseriai: Mrs. Emi-
fia Strack, tel. W A 5-0653. 

X Zita Burneikyte, 3613 So. 
Union Ave., užsiregistravo į 
lietuvių tautinių šokių ratelių 
moktyojų - vadovų kursus, ku
rie prasidės birželio 13 d. Dai
navos stovyklavietėje ir tęsis 
dvi savaites. Norintieji kursus 
lankyti, prašomi registruotis 
LB c. v. sekr. adresu: Kos tas 
Januška, 2646 West 71st St.. 
Ghicago, m., 606.9. 

X Majorą Juozą Kulikauską 
pasveikinti vardinių proga susi
rinko gražus būrys svečių bei 
viešnių. Ta pačia proga svečiai 
pasveikino ir dukterį s tudentę 
gimtadienio proga. Solenizantai 
gavo daug gražių dovanų iš sve 
čių ir giminių, kadangi tėvą pa 
sveikinti atvyko ir sūnūs su 
žmonomis. Svečių ta rpe matės i 
dr. J. Monstavičius su žmona. 
inž. Stanka su žmona, ramovė-
nai ir daug birutininkių, kurios 
pasveikino solenizantą, ir įteikė 
dovanėlę ,sų gražiais linkėji
mais, atsidekodamos už nenuil
stamą talkininkavimą birutinin
kių parengimuose. Svečiai buvo 
nustebinti naujai pe r tva rky ta 
Kulikauskų rezidencija, daba r 
talpininčią ir didesnį svečių bū
rį. Svečiai šeimininkės Vandos 
buvo nuoširdžiai vaišinami ska
niai pagamintais val°iais. 

X Akt . K. Veselka praves 
programą Dainavos stovyklos 
koncerte - vakarienėje. 

X Pedagoginis l i tuanistikos 
institutas praeitą šeštadienį 
pradėjo šių mokslo metų an t ro 
semestro antrą ketvirtį. Paska i 
tos būna nuo 9 vai. 30 min. ry
to iki 1 vai. 10 min. p. p . šešta
dieniais, Jaunimo centro patal
pose, šiuo metu dės to : D. Ve
lička — Lietuvių liaudies pašau 
lėjautą (tikėjimai ir papročiai) , 
V. Liulevičius — Lietuvos kai
myninių kraštų istorija, kun. 
dr. J. Prunskis — Žurnalistikos 
pagrindai. Studentų yra per 30. 

X Alfonso Dargk) ir Antano 
Mončio dailės kūrinių paroda 
įvyksta balandžio 3—11 d. Čiur
lionio galerijoj. Pa roda a t idaro
ma šį šeštadienį 7 v. v. 

X Dr. VL Simaitis jau 11 me 
t q padeda lietuviams apskai
čiuoti mcome tax, 2737 W. 43 
St., teL CL 4-2390: vai 10—1 

X "Margutį" galit girdėti tik 
FM bangomis. Įsigykit gerą Te
lef unken FM (ir AM) radiją 
pas Gradinską. TV, Hi F i ste-
reo, magnetofonai. 2512 West 
47th St., F R 6-1998. (sk.) 

X Čiurlionio Ansamblio kon
certui, kuris įvyks š. m. balan
džio mėn. 25 dieną 2 vai. p . p., 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje, bilietus galima gau
t i : Marginiai, 2511 W. 69-ta g., 
Royal Blue, 4359 S. Campbell, 
Bičmnienės restoranas, 3336 S. 
Halsted ir Stangerbergo Grose-
ry, 1447 S. 50 Ave. (pr.) 

X Tik $2,000 įmokėti—6 kam
barių, 3-jų miegamųjų reziden
cija. Karš to vand. šilima, mo
dernizuota virtuvė ir 2 vonios 
kambariai. Pilnas rūsys, apšil
damas 2 maš . garažas . Ar t i Šv. 
Antano mokyklos. Pilna kaina 
$15,900. OL 6-2234. (sk.) 

X Mečys Šimkus, teisininkas. 
kaip ir kasmet per daugelį me
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. 4259 S. Maplewood Ave., 
tel. ČL 4-7450. (sk.) 

X A. a. kun. Antano Mažuk-
nos, MIC, kūnas, kovo 30 d. bu
vo iš Marianapolio atvežtas j 
Chicagą. Už jo vėlę tėvų mari
jonų koplyčioje 10 vai. Maria
napolio vyresnysis kun. Vai. At-
kočius, assi tuojant kun. J. Ku
priui ir kun. J. Marčiulioniui, 
atlaikė gedulingas pamaldas, o 
Marian Hills seminarijos vyres
nysis kun. P. Cinikas pasakė 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
velionies motina ir kiti giminės, 
prel. I. Albavičius, prel. V. Čer-

I niauskas, prel. V. Balčiūnas, se-
I sėlių kazimieriečių bei Putnamo 
seselių būrys ir nemaža žmo
nių iš Chicagos. Palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

X Prof. Birger Nerman, Pa
baltijo komiteto Stockholme, 
Švedijoj, pirmininkas, lydimas 
to komiteto sekretoriaus Arvo 
Horm, praėjusio pirmadienio va
karą aplankė Amerikos Lietu
vių Tarybos centro būstinę Chi-
cagoj. Ta proga buvo susirinku
si Alto centro valdyba susitikti 
ir pas i tar t i su garbingais sve
čiais aktualiais Pabaltijo val
stybių laisvinimo reikalais. Pa
sitarime, užsitęsiusiame apie t re 
jetą valandų taip pat dalyvavo 
generalinis konsulas dr. P. Dau-
žvardis, JAV LB centro valdy
bos pirmininkas Jonas Jasaitis, 
JAV LB ta rybos narys dr. Leo
nas Kriaučeliūnas ir Chicagos 
Lietuvių ta rybos pirm. Jonas 
Jurkūnas . Prof. Nerman ir A. 
Horm išsamiai informavo apie 
Pabaltijo komiteto Švedijoj pla
čią veiklą, siekiančią ir už Skan 
dinavijos ribų. Prieš pasitarimą 
svečiams buvo suruoštos lietu
viškos vaišės šalia Alto būsti
nės, esančiame Rūtos restorane. 

Prof. B. Nerman priėmime. Iš dešines j kairę: gen. kons. P. Dauž-
vardis, prof. B. Nerman ir viena lietuvaite su P. Petručiu. 

Nuotr. V. Noreikos 

C H I C A G O S Ž I N I O S 
SENATAS SUSKATO TIRTI 

CHICAGOS MĖSA 

Dienraščiui "Chieago Tribū
ne" iškėlus, kad Chieagoje pasi
taiko užtikti parduodant suge-

! dusią mėsą, kurios blogas kva
pas panaikintas chemikalais ir 
j i pati padaroma normalios iš
vaizdos, Illinois senatas pasky-

i rė 8 žmonių komisiją ištirti mai 
Isto tikrinimo įstaigų apsileidi-
|mus. Chicagos meras R. Daley 
spaudai pareiškė, kad šiuo at-

X Stanislava Gritėnienė (Bil-
žaite) iš Vokietijos, iš Wormso, 

, atvyko pas savo vyrą Juozą. 
Gritėną, gyvenantį 1115 N. 16 

!Ave., Melrose Park , 111. Kilusi 
į iš Šiaulių miesto, gyvenus: 
Schweinfurto, Dillingeno stovyk 
ilose. Pasakoja, kad Vokietijoje 
! dabar y ra gerai sutvarkytas da-
; rbininkų socialinis draudimas. 
:St. Gritėnienė dinbo krautuvė
je. Prekių pilna pirkėjams—vis
ko perteklius. Darbininkai susir 
gę gauna gydytojų ir ligoninės 
patarnavimą nemokamai, tik už 
vaistus reikia kiek primokėti. Su 
sirgusiam ligonių kasa moka 65 
procentus uždarbio, o kitus 35 
procentus sumoka darbovietės 

darbinin-

Švedų prof. B. Nerman kalba jo 
garbei surengtoje vakarienėje Chi-
cagoje. Jis yra atvykęs iš Švedijos 
dalyvauti ekspertų konferencijoje, 
svarsčiusioj Europos situaciją. 

Nuotr. V. Noreikos 

X šv. Jurg io Moterų klubas 
turės šį sekmadienį balandžio 4 
d. 3 v. p . p . pavasario parengi
mą parapijos salėje. 

X P. Juodka, atsiliepdamas į 
J. Miškinio straipsnį apie beb
rus, patikslina, kad bebrai ir 
dabar gyvena Lietuvoje ir jų 
yra apie 1,700. Taip skelbia pa
vergtos Lietuvos spauda. 

X Kad nenustotų Dainavos 
Jaunimo stovykloje skambėję 
mūsų atžalyno dainos! Balan
džio 3 d. 1 vai. Jaunimo centre 
tai stovyklai paremti yra ruo
šiama koncertas-vakarienė Pa
kvietimus užsakyti telef. 434-
5719. (pr.) 

X J. L . Giedraitis, Radijo, 
TV, rašomų ir skaičiavimo maš. 
prekybininkas, gyvenąs 10 Bar-
ry Dr., E . Northport , N. Y., at
vyksta keletai dienų į Chicagą 
ir bus pasiekiamas bal. 1, 2 ir 
3 d. telefonu: PR 8-3684 (6538 
S. "VVestern Ave.) . (sk.) 

X Lietuvos Dukterų dr-ja 
ruošia Jaunimo centre gegužės 
1-mą d. 7:30 v. Pavasario ba
lių. Programą "Linksmos apy
braižos" išpildys akt. Vitalis 
Žukauskas, šokiams gros LTS 
korp! Neo Lithuania orkestras, 
š i l tas ir ša l tas maistas. Staliu
kus galima iš anksto užsisaky
ti pas E. Diminskienę telef. PR 
S-5987. (pr.) 

kas per visą sirgimo laiką netu
r i nuostolių. Tai paskutiniais 
metais išleistas nuostatas. Tre
jus metus išdirbęs toj įmonėj, 
darbininkas gauna 3 savaites 
atostogų. Pensijon išeina nuo 
65 m., žada bent moterims ir 
pensijos amžių sumažinti. At
vykusios vyras J . Gritėnas dir
ba prie geležinkelio remonto. 

X Balfo ruošiamas Čiurlionio 
ansamblio* jubilėjinis koncertas 
įvyks balandžio 25 d. 2 vai. p. 

| p . Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje 

X Vytautas F . Bieliajus, tau
tinių fefeių veteranas ir dabar

t i n i s jų mokytojas įvairiuose J-
\AV universitetuose, praėjusį sa 
vaitgalį jįuvo sustojęs Chicagoj, 
1UB Chicagos apyg. suorganizuo 

i tuose taut . šokių vadovų kur-
| suose sekmadieni skaitė paskai-
;tą, o vėliau jam buvo suruošti 
: pietūs F . ir B. Gramontų rezi
dencijoje, kur dalyvavo būrys 

| svečių. Šiltu žodžiu svetį pa-
; sveikino LB Chicagos apyg. v-
;bos pirm. inž. Br . Nainys, pasi-
į džiaugęs, kad per Vyt. Bielia-
jų, Gramontus, Zapolius ir ki

l tas šiame krašte gimusių lietu
vių šeimas tiesiamas LB bend
radarbiavimas su čia gimusių 
lietuvių karta. Pirmiadienio va-
vakare V. F. Bielajus, inž. V. 
Adamkavičiaus gražiai pristaty
tas, kalbėjo per "Margučio" ra
diją, o vakare išvyko į Kentuc-

X šv . Kazimiero vienuolyno 
rėmėjų vakarienė sekmadienį 
Bridgeporte, šv. Jurgio par. sa
lėje, praėjo su gražiu pasiseki
mu. Buvo pilna salė žmonių. 
Gražią įvairumų programą pa
ruošė mokyklos vaikai, vadovau 
jami seselių. Programą pravedė 
kun. J. Kuzinskas. 

X Lito bendrovės (Litas In-
vesting Co., Inc.) akcijomis kilo 
nemažas susidomėjimas. Šerų 
pirkimo ir kitokių informacijų 
reikalu kreiptis i bendrovės at
stovus: Juozas Baužys — tel. 
274-9324: Vytautas Galvydis 
tel. 656-1654. (sk.) 

žvilgiu Chieago je padėtis nėra 
taip jau bloga — parduodamo
ji mėsa esanti gana saugi. Pra
eitais metais laboratorijose bu
vo išt ir ta $13,186 mėsos pavyz
džiai. Arklienos visai neras ta ir 
tik 8 atvejais rasta, jog buvo 
pavartotas draudžiamas chemi
kalas — sodium sulfitas. 
STUDENTAI VARGUOLIŲ 

TARPE 
Grupė Notre Dame universi

te to studentų savo tarpsemest-
rines atstogas praleido Chica
gos varguomenės tarpe. Juos iš
lydėdamas vienas kunigas pro
fesorius pratarė : "Atvykdami 
jūs visų varguomenės problemų 
neišspręsite, bet išvykdami pa
liksite viltį". 
PLANUOJA NAUJUS MOKES

ČIUS UŽ GAZOLINĄ 
Illinois gubernatorius Kerner 

| planuoja padidinti dviemis cen-
Itais nuo galiono mokesčius už 
.gazoliną. Tuo būdu tikimasi 
per dvejus metus mokesčiais už 

I gazoliną Illinois valstybėje su-
I r inkti $210 milijonų. 

X Kazys Vilkas, didelis lie-
ituviškos knygos mylėtojas Chi
eago je, šiomis dienomis įsigijo 

; naujų leidinių už daugiau kaip 
$30. "Draugo knygų išpardavi
mas baigiasi bal. 10 d.; kvie-

jčiame visus gausiau tuo pasi-
: naudoti. 

X Stephanie V. BeH, šv. An
tano taupymo ir skolinimo ben
drovės tarnautojai, Cicero, Ui., 
po dviejė savaičių maloniai pra
leistų atostogų Floridoje sugrį
žo namo. Ji džiaugiasi, kad Mia 

Imi y ra Lietuvių klubas, kur iš 
visur suvažiavę lietuviai turi 
malonią progą susitikti. 

X Mingaila Milas, 401 N. 
Broad St.. Phildaelphia, Pa., ra-

jšo: "Ačiū už labai įdomų šach
matų skyrių, gaila, kad nepasi
rodo dažniau. Malonu skaityti 
apie vis augantį šachmatininkų 
skaičių žaidžiantį paštu. Per 12 
metų neteko nei su vienu lietu
vių sužaisti, todėl norėčiau ma
ty t i turnyrą pravestą lietuvių 
tarpe pašto būdu." 

X Cicero Moterų s-gos 2 kp. 
narės drauge su 48 kp. narė
mis eis bendrai šv. Komunijos 
balandžio 4 d. 7:30 v. r. šv. 
mišių metu. Po šv. mišių, vi
sos dalyvaus bendruose pusry-
čiose, paruoštuose 2-ros kuopos 
narių šv. Antano paarpijos sa
lėje. Narės yra prašomos susi
rinkti salėn ne vėliau kaip 7:20 
v. r. su šarpelėmis, ir gražia: 
sykiu sueiti j bažnyčią. Bronė 
Jakait is , 2-ros kuopos pirminin
kė, kviečia nares gausiai daly
vauti 

{steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. 
Red. J. Placas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave, Chieago 60636, H 

LABAS RYTAS, VOVERE 
Aš- žinau, kad jūs mėgstate 

voveres, nes gaunu daug straip
snelių apie jas. Jos pat inka ir 
suaugusiems. Tėvynės Žvaigž
dutės bendradarbis—poetas Jo
nas Minelga, net visą eilėraščių 
knygą paskyrė voverei: "Labas 
rytas, vovere". 

Ją gavau iš autoriaus, už ką 
esu labai dėkingas. Tuojau atsi
sėdęs perskaičiau. Kaip mano
te, nusivyliau? Ne. Labai, la
bai apsidžiaugiau. Suskaičiavau 
77 eilėraščius. Ne tik apie vo
verę, bet ir apie kitus gyvuliu
kus, žvėriukus, raketas, Lietu
vos gamtos grožį, augalus ir.. . 
Geriau nutylėsiu, paliksiu jums 
užbaigti. O dailininko Veselkos 
spalvoti piešinėliai — akį ve
ria. 

Artinasi Velykos. Geresnės 
dovanėlės sau ir savo drau
gams nesugalvosite, kaip šią 
knygą įsigydami. Ten rasite ir 

J. Minelga, kurio eilėraštukus jūs 
skaitote ir deklamuojate. 

apie Velykų kiškelius. R a š y k i t e 
Kultūros Fondui ir gausi te g r a 
žią Velykinę dovaną už ned ide 
lę sumą pinigų. 

—Redak to r iu s . 

ŽIEMOS MALONUMAI 

Man labai patiko, kai vieną 
rytą atsikėlus pamačiau kren
tan t pirmąjį sniegą. Tos mažos 
sniegulės tokios gražios ir taip 
blizga. Iš tolo žiūrint, tai atro
do, kad kokios mažos žvaigždu
tės iš dangaus krenta. 

Kai daug sniego prisninga, 
man labai patinka rogutėmis 
važinėti, lipdyti snieko seni. 

į Besmegenis taip juokingai at-
;rodo, kai jam vietoje akių įde-
Idame anglis, vietoje nosies — 
į raudoną morką. Rankoj laiko iš-
į kėlęs šluotą. Tik gaila, ka^ 
I mes dar labai nedaug sniego 
turime. 

Vida Viščiūtė, 
Šv. Jurgio lit. m-los 6 sk. 

čiuožyklą. Kaip smagu čiuožt i 
ant ledo! Įsismaginus net nes i 
nori namo eiti. Man a t r o d o , 
kad būtų liūdna gyventi k r a š -

ite, kuriame niekada nebūna žie
mos. Aš kažkur skaičiau, k a d 
žmonės, kurie gyvena š i l tuose 
kraštuose, važinėja savo a t o 
stogas praleisti ten, ku r ga l i 
pasidžiaugti žiemos m a l o n u 
mais. Man atrodo, kad m a l o 
niau gyventi tokiame k r a š t e , 
kuriame galima džiaugtis n e t i k 
šiltos vasaros, bet ir ša l tos žie
mužės teikiamais malonumais . 

Aldona Pikelytė, 
Brighton Parko lit. 

klasės VI sk. mokinė 

KLAIPĖDOS UOSTO 

ŽAIDIMAI 

Bėgam slepiamės 
Greičiau, 

Jonas ieško jau 
Mačiau. 

Ką surado tas 
Benys? 

Joną. Algį, 
Kur Pranys? 

Ieško Pranio 
Dar daugiau, 

A-jei-jei 
Ką pamačiau. 

Dar daugiau 
Jis paieškos, 

Randa Pranj 
Už tvoros. 

Jau žaidimas 
Pasibaigė, 

Lauke sninga 
Baltos snaigės. 

Skubam, maunam 
Šiltus švarkus, 

šokam bėgt 
Į baltus parkus. 

Su kepurėm 
Raudonom 

Šliaužem rogėmis 
Gražiom. 

Tas kas turi 
Šiltą paltą, 

Tas nežino, 
Kad taip šalta. 

Vėjas damą 
Kai užtraukė, 

Tuoj vaikai 
Namo patraukė. 

Jarūnė Girniūtė, 
8 m., 4 skyr. 

Žiema 

Krinta snaigės sidabrines, 
Puošia sodus ir namus. 
Jos maloniai mus vilioja 
Į laukus ir į kalnus. 

O kai sniego daug prisninga. 
Visi traukiam ant kalnų, 
Ir su šypsena veiduose 
Riedam smarkiai mes nuo jų. 

A. Baronaitytė, 
K. Donelaičio L.M. V b sk. 

V 
Šalta žiema "net saulei šalta". 

Piešė Aušra Kananavičiūte, trečio 
skyriaus Philadelphijos Liet. B-ės 
V. Krėvės mokyklos mokinė. 

KODĖL MAN PATINKA . 

Kai ateina ruduo ir prasideda 
liūdnos, lietingos dienos, aš ta
da taip laukiu ir negaliu su
laukti, kada prasidės žiema, ka
da pasirodys pirmasis sniegas, 
minkštas sniegutis. Man taip 
patinka žaisti su sniegu, daryt ' 
seni - besmegenį ir slidinėti ro
gutėmis. Kaip smagu, kada pa
sitaiko iš rogučių išgriūti i 
minkštą, purų sniegą: Kada at
siranda ledas, aš tuojau bėgu i 

Vaiku namuosp švenčiame H.avo 
Ilgiausių metu. siar.-i;. n Švenčia 
j i m u s 

'1 raugų eirritariierv.u.-.. >::s:.'-d'••''..:r. 
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Nuulr. VI. Jakr.vv;'.!.,; ..s 

Paskutinį sausio mėnesio s e k 
madienį, Chicagos Jūros s k a u 
tai turėjo savo mugę. Be j ū r ų 
skautų dalyvavo jūros šau l i a i 
ir Klaipėdos krašto l ietuviai . 
Nuo pat ankstyvo ryto m a m o s , 
tėveliai, skautės, ir skau ta i r u o 
šėsi mugei. Atėjo laikas p r a 
džiai. Visi skautai išs i r ikiavę 
klausėmės konsulo Daužvardž ic 
kalbos. Po kalbos pradėjo ei t i 
minios žmonių. Salė buvo g r a 
žiai išpuošta. Nuo lubų k a b ė j o 
tinklas pilnas žuvų, š v y t u r y s 
įvairiomis spalvomis švietė. A n t 
vienos sienos kabėjo t ik ros bu
rės. Stalai buvo apkrauti įvai
riausiais darbeliais, pačių s k a u 
tų ir skaučių padarytais. B u v o 
gražios, išaustos juostos, k lau-
nai, mozaikos puodai ir d a u g y 
bė kitų dalykų. Daugiausia žmo
nes domino "Spalvorama", ku
rioje patys darėsi savo paveik
slus. Valgykloje žmonės p i e t a 
vo, o kavinėje ilsėjosi ir l inks
minosi. 

V. Lauraitytė, 
Jūros skautė, CALM 5b kl . 

S N I E G A S 

Pirmą kartą pamačiau sn ie
gą 1959 m. Tada buvau t i k 5 
metų. Prieš tai gyvenau A u s t 
ralijoje. 

Kai išėjau į lauką buvo t a ip 
slidu, kad aš tik stovėjau vie-
nojp vietoje ir pradėjau v e r k t i . 
Vėliau pripratau prie ledo. N u 
ėjome į parką, aš ten su t ėve 
liais pažaidžiau, ir su r o g ė m 
pasivažinėjau. 

Tais pačia:? matais gavau pir
mas pačiūža-. Tėvelis mano iš
mokė čiuožt:. Nuo tos ž iemos. 

u A L , V U S Ū K I A I 

Šiuose keistuose žodžiuose ra
s i t e t r i s Lietuvos miestus 

1) Gsadanri 
2) Amaešn 
3) Kvėaenr. (5 taškai) 

n 
P a r a š y k i t e 15 žodžių su prie

s a g a ot. 
P v z . mazgotė 

(5 taškai) 

m 
N u s k i n k mane, palengvink ma

ne, paskanink mane. 
(3 taškai ) 

Galvosūkių atsakymai 

1) 5 ir 7. 
2) kriaušė. 
3) Kalvelis ir kt. 

V / T-

f-1 ' •*}/'•* 

M^M 

y -•- s 

Apsnigtas namas. Piešė Vida 
Sakevičiūtė, Roseland lit. mok. mo
kine. 

kiekvienais metais, negaliu su
l a u k t i pirmo ledo. 

Ta ip aš vis prisimenu savo 
p i r m ą žiemą. 

Dalia Steunokaitė, 
Šv. Jurg io lit. m-los 5 skyr . 
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